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ABSTRACT
Titel: Finansiella instrument: Värderingskonceptet verkligt värde
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi
Författare: Mathias Fredriksson
Handledare: Fredrik Hartwig
Datum: 2009-06-05
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga de värderingsmetoder som används för att
fastställa verkligt värde på finansiella instrument och också granska hur dessa metoder
redovisas. Därtill syftar uppsatsen till att diskutera problematiken för värderingskonceptet
verkligt värde. Detta görs i två delar, utifrån standardsättarnas perspektiv och de finansiella
institutens. Därefter utreds förbättringar inom konceptet som baseras på de två tidigare
delarna.
Metod: Uppsatsens undersökning utfördes via en fallstudie som baserades på kvalitativ data.
Data inhämtade från två separata områden, tre redovisningsstandarder (SFAS 157, IAS 39
och IFRS 7) och årsredovisningar från 2007, hämtade från de tio största finansiella instituten
(baserat på balansomslutning) ifrån USA respektive Europa.
Resultat & slutsats: Undersökningen visade att rekommendationerna kring vilka
värderingsmetoder som ska tillämpas är likvärdiga från de båda standardsättarna;
prisnoteringar och värderingsmodeller, men inte toleransen kring värderingsmodeller, där
FASB är mer tillmötesgående än vad IASB är. Vidare demonstrerar alla finansiella institut en
relativt bra konsensus för hur verkligt värde implementeras jämfört med
rekommendationerna. Emellertid finns det tydliga skillnader i de underliggande teknikerna
för de två huvudmetoderna, framförallt med värderingsunderlaget (vilka inputs som nyttjas)
när simuleringar används och i vilken omfattning dessa redovisas. Följaktligen mynnar
ovannämnda resultat ut i att det finns utrymmen för förbättringar för värderingskonceptet
verkligt värde, eftersom bolagens implementering inte är i linje med ramverkens syfte med
finansiella rapporter.
Förslag till fortsattforskning: En undersökning bör göras om hur värderingsmodeller kan
erhålla en lämplig trovärdighet inom redovisningen
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att öka förståelsen för verkligt värde som
värderingskoncept och dess metoder för att värdera finansiella instruments samt
problematiken med det. Dessutom har förståelse etablerats för vilka försvårande
omständigheter nya instrument medför när de ska värderas till verkligt värde.
Nyckelord: Värdering till verkligt värde, prisnotering, värderingsmodell, SFAS 157, IAS 39
och finansiella instrument.
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ABSTRACT
Title: Financial instruments: Fair value measurements
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Author: Mathias Fredriksson
Supervisor: Fredrik Hartwig
Date: 2009-06-05
Aim: The aim is to survey the fair value measurements of financial instruments, which
methods are being used and how these are disclosed in financial reports. Furthermore, the
thesis also aims to discuss the difficulties with the concept of fair value. This is conducted in
two different parts, the regulator’s perspective and the financial institution’s perspective.
Method: The thesis based its research on a case study via qualitative data, which was
acquired from two separate areas, accounting standards (SFAS 157, IAS 39 and IFRS 7) and
financial reports of 2007, gathered from the ten largest financial institutions (based on the
balance sheet) from the USA and Europe.
Result & Conclusions: The result of the study disclosed that the recommendations obtained
from the standards regarding how fair value measurements shall be applied are the same for
both standard setters; mark-to-market and mark-to-model. However, the acceptance level of
mark-to-model is not the same for the two regulators, whereas FASB is more accommodating
then IASB. Furthermore, all the financial institutions demonstrate equal implementation as
the standards recommend, but there are explicit differences regarding the underlying
techniques of the main methods, especially with which types of inputs that are being used in
the valuation models and how they are being disclosed. The aforementioned results
demonstrate that fair value measurements needs improvements, because the corporations
implementation are not in line with the framework’s aim for the purpose of financial reports.
Suggestions for future research: There is a need for research on how valuation models
(simulations) can receive acceptance and credibility in the area of accounting.
Contribution of the thesis: The thesis contributes to the area of fair value accounting and
how financial instruments shall be valued, but also the problems concerning fair value
accounting. In addition, an understanding about how problematic the fair value valuation of
new instruments is also being demonstrated.
Key words: Fair value accounting, mark-to-market, mark-to-model, SFAS 157, IAS 39 and
financial instruments.
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Ordlista
Här förklaras de vanligaste förkortningarna i uppsatsen och främmande ord
Entitet – Definieras som en fysisk/juridisk person i uppsatsen.
Finansiellt institut – Traditionell bank som tillhandahåller in- och utlåning.
FASB - Financial Accounting Standards Board
SFAS 157 - Statement of Financial Accounting Standards – Fair value measurements
IASB – International Accounting Standards Board
IAS 39 – International Accounting Standards – Financial Instruments: Recognition and
Measurement
IFRS 7 – International Financial Reporting Standards - Financial Instruments:
Disclosures
Derivat – Ett kontrakt eller avtal vars värde bestäms utifrån förändringar i underliggande
index, som ränta, valutakurser eller aktiepriser.
Black-Scholes modellen – En typ av optionsmodell som frambringar värdet på tillgången
utifrån fem givna faktorer om marknaden.
Monte-Carlo modellen – En matematisk modell som bygger på slumpmässiga urval för att
frambringa resultatet
Binomialmodell – En matematisk modell som kan hantera multipla förhållanden som inputs
för att frambringa en värdering
Interpoleringsmodell – En modell som hanterar historisk och nutida data och kan utifrån
dem data frambringa ett värde på liknande tillgångar eller identiska tillgångar.
Kreditrisk – Det är den risk som finns hos motparten i att denne inte ska fullfölja sina
åtaganden
Volatiliteter – Det är ett statistisk mätinstrument kring spridningen på avkastningen för en
specifik tillgång eller index. Ett exempel är om ett index har stora upp- och nedgångar på en
och samma dag medför det att indexet har stor volatilitet kring sin avkastning.
Kreditskillnader (credit spreads) – Det är skillnaden mellan avkastningsräntan eller
prisnivåer mellan olika tillgångar under samma period
Collateralized Debt Obligations (CDOs) – Ett investeringstillgång som utfärdats av en
förmyndare, och tillgången uppbackas av obligationer, lån (ej fastighetslån) eller andra
tillgångar (dessa säkerheter uppbackas alla av ytterligare underliggande tillgångar).
Mortgage-Backed Security (MBS) – En tillgång som säkerställs via fastighetslån
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Redovisningen har existerat i flera hundra år och användes till en början för att entiteterna
ville ha kontroll över sin finansiella situation, främst kring sina prestationer och utveckling.
Redovisningen fungerade emellertid endast som enkla minnesanteckningar och det fanns bara
konton för fordringar och skulder (balanskonton). Under 1600-talet uppstod de första
konkreta resultat- och balansräkningarna, som också var separerade från varandra.
Separationen uppstod eftersom motiv om att inbringa information om kapital efterfrågades,
varför data ämnad för balansräkningen framställdes på olika sätt, men data avsedd för
resultaträkningen ansågs vara mindre betydelsefull. När tillgångar skulle värderas användes
nästintill endast anskaffningsvärdet, men en intressant aspekt är att Paciolo (han anses vara
redovisningens fader) ansåg att smycken skulle värderas till rådande prisnoteringar, vilket kan
likställas med dagens marknadsvärderingar. Emellertid innehöll de enkla rapporterna endast
information för specifika perioder, en entitet redovisade specifika händelser när de hade
avslutats. Dessutom fanns en bestämd livslängd för entiteternas verksamheter, varför
tillgångsvärdering inte var prioriterat. Med tiden började dock entiteterna fortleva, således
blev det nödvändigt att utveckla nytt redovisningsunderlag och nya rapporter.1, 2, 3
De förändringar som genomfördes skulle reflektera de fortlöpande investeringarna och också
möjligheten att periodisera de olika händelsernas resultat. Under 1800-talet övergick
”minnesanteckningarna” till att bli redovisning, vilket också utvecklade begreppet ”net
worth”, där ägarens eget satsade kapital (eget kapital) plus/minus årets vinst/förlust var
grunden för förmögenhetsförändringen. Trots utvecklingen av redovisningen framställdes
resultatet fortfarande utifrån värdeförändringar i tillgångarna, eftersom kostnader och intäkter
inte hade framarbetats. Eftersom företagen fortlevde uppstod problemet om hur värderingen
skulle göras, då resultatet räknades fram för att fastställa hur mycket som kunde delas ut utan
att påverka företagets överlevnad. Resultatet framställdes utifrån värdeförändringar i
tillgångarna, men eftersom värdeförändringen bestämdes med hänsyn till framtida
förväntningar blev det svårt att bestämma ett exakt värde för en kortare period. Följaktligen
blev tidsperspektivet för kort för att kunna utvinna ett framtida estimat av tillgångens nytta.
Problemet är någonting som genomgående har diskuterats inom redovisningen och görs
fortfarande och har lösts på olika sätt under olika tidsepoker. Utöver fortlevnadsproblemet
influerades utveckling inom redovisningen av den exploderande bolagsutvecklingen som
skedde i England under 1800-talet vilket ställde krav på informationsåtergivning. Dessutom
blev det nödvändigt att särskilja kapital och resultat.4, 5
Bolagsutformningen i England resulterade i utvecklingen av redovisningsstandarder och
lagar, främst för att skydda aktieägare från undermåligt agerande av företagsledningen. Under
början på 1900-talet var det största problemet inom redovisningen att utveckla en teori som
kunde hantera det vanligt förekommande bolagsmissbruket som hade uppstått (ledningen såg
till sitt eget intresse före aktieägarnas). Emellertid etablerades konceptet kapitalunderhåll. I
sammandrag betyder konceptet att det inte kunde förekomma någon förmögenhetsökning om
inte aktieägarna hade ett större kapital i slutet av perioden jämfört med i början av perioden.
1

Schroeder m.fl, 2005, Financial accounting theory and analysis, sid 2-3
Artsberg, 2005, Redovisningsteori – policy och praxis, sid 13
3
Chorafas, 2006, IFRS, Fair Value and Corporate Governance, sid 34-35
4
Schroeder m.fl, 2005, sid 3-5
5
Artsberg, 2005, sid 13
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Dock var inte resultatbegreppet särskilt definierat, men under tidigt 1900-tal pågick en debatt
om vilken av de båda rapporterna (resultatrapporten och balansrapporten) som var mest
betydande. I debatten uttrycktes tydligt att ingen av de två rapporterna skulle anses vara mer
betydelsefull än den andra och att de båda rapporternas innehåll inte kunde återge relevant
värde.6
I USA var allmänhetens attityd till företagsverksamhet inte alltför positiv, vilket främst
berodde på bolagens maktmissbruk, men det scenariot fick en vändning efter det första
världskriget. Folket var av uppfattningen att kriget hade vunnits av den amerikanska
företagssektorn, vilket gjorde att allmänheten ansåg att bolagen hade förändrats och att
lagstiftning inte var nödvändigt. Påföljden blev att redovisarnas roll förändrades, från att
beskydda investerarnas intresse till att beskydda företagens intresse (sämre
informationsåtergivning från företagen). Emellertid kritiserades redovisningen för att inte
innehålla tillräckligt med information för att uppfylla rollen som övervakare och istället
fokusera för mycket på företagsledningens behov och dessutom tilläts alltför stor flexibilitet i
den finansiella rapporteringen. Under början på 1900-talet var det valfritt för företagen att
applicera redovisningsprinciper, de behövde enbart användas om bolagen själva ansåg det
nödvändigt. Följaktligen ansågs den finansiella rapporteringen bara vara en representation av
företagsledningens perspektiv och inte marknadens. Resultatet av de subjektiva rapporterna
blev att börsen kollapsade och den stora depressionen följde.7
1.1.1 Förändrat syfte med redovisningen i USA
För att förbättra redovisningen framställdes en rapport som beskrev preliminära
redovisningsprinciper som låg till grund för upprättandet av finansiella rapporter. Intresset för
utvecklingen av redovisningsprinciper var stort och en betydande angelägenhet som började
diskuteras var användandet av anskaffningsvärde. Diskussionen grundlades i att definitionen
på vad som kan klassificeras som en tillgång (en tillgång är en icke periodiserad utgift) var för
vidsträckt, vilket fick konsekvensen att företagsledningen ansågs få för mycket influens över
när kostnader skulle erkännas gentemot utgifter. Detta ansågs falla inom resultatmanipulering,
vilket innebär att ledningen själva bestämmer vad som ska belasta resultatet och de kan då
manipulera resultatet som de anser nödvändigt. Ytterligare ett omdiskuterat område var
värdering till återanskaffningsvärde och tanken med det konceptet var att kostnaden skulle
baseras på återanskaffningsvärdet istället för anskaffningskostnaden, med hänsyn till
inflationen, men dåvarande redovisningsreglerare fastställde att resultatet endast skulle
bestämmas via anskaffningskostnaden. Under 1930-talet fanns det ingen utstakad organisation
som utfärdade redovisningsprinciper, men det hade bildats åtskilliga organisationer med
intresse för redovisningens utformning. Dessa organisationer var American Accounting
Association (AAA), Securities and Exchanges Commission (SEC), American Institute of
Certified Public Accountants (AICPA) och Committee on Accounting Procedure (CAP). Den
organisation som framställde principer var CAP, men deras uttalanden var inte tvingande,
utan det var praxis som bestämde ifall de skulle bli generellt accepterade.8
Under slutet på 1950-talet började kritik växa fram om att redovisningsprinciperna inte
baserades på undersökningar eller teori, och dessutom kritiserades CAP för sin framställning
av inkonsekventa standarder. AICPA skapade därför organisationen Accounting Principles
Board (APB), vilken fick till uppgift att utveckla skrifter om Generally Accepted Accounting
6

Schroeder m.fl, 2005, sid 3-5
Ibid, sid 5
8
Ibid, sid 6-7
7
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Principles (GAAP). Den organisationen existerade i omkring tio år, och efter ett växande
missnöje gentemot APB skapades två nya kommittéer, vilka skulle generera forskning om hur
redovisningsprinciper skulle etableras och vad målsättningen med finansiella rapporter skulle
vara. Utifrån rekommendationer skapade AICPA organisationen Financial Accounting
Standards Board (FASB). Målet för FASB blev att framställa och förbättra
redovisningsstandarder och rapporteringen i syfte att skapa guidning och utbildning i
samhället, som inkluderar redovisare, revisorer och användare av finansiell information. För
att uppfylla det målet skulle FASB försöka:9
•

Förbättra användbarheten av finansiell rapportering och då fokusera på dess relevans,
trovärdighet, jämförbarhet och konsekvent.

•

Utfärda uppdaterade redovisningsstandarder

•

Utveckla undermåliga områden inom redovisningen

•

Uppmuntra internationell jämförbarhet av redovisningsstandarder samtidigt som
kvalitén förbättras i de finansiella rapporterna

•

Förbättra förståelsen om informationens beskaffenhet och syfte i finansiella rapporter.

1.1.2 Framväxten av en standardsättare i Europa
Året efter att FASB bildades skapades International Accounting Standards Committee
(IASC), som var en privat organisation med målet att förbättra och harmonisera redovisningen
i världen. Organisationen bestod av medlemmar från 150 olika revisorsföreningar, vilka
härstammade från 100 olika länder. 2001 omorganiserades IASC och bytte därefter namn till
International Accounting Standards Board (IASB). Det som förändrades inom organisationen
var dess struktur och sammansättning, då IASB idag är mer dominerande av de största
västerländska nationerna. Dessutom krävde redovisningsstandardsättningen en ny
infallsvinkel när kapitalmarknaderna växte och globaliseringen hade tagit fart. Skillnaden
mellan IASC och IASB är att IASC ansåg att organisationen enbart skulle bestå av experter
medan IASB idag representeras av normgivare, revisorer, företag och användare (till exempel
analytiker). Det ska noteras att FASB är den organisation som har influerat IASB i sitt arbete.
Vidare är IASBs referensram nästintill en kopia av den som FASB har utformat. Utöver deras
likvärdiga bas har de båda organisationerna också fattat en överenskommelse (Norwalk
avtalet). Den innebär att båda organisationerna ska arbeta mot ett gemensamt mål. Målet är att
eventuella skillnader i amerikanska GAAP och IFRS (International Financial Reporting
Standards) ska tas bort och de båda organisationerna ska fortsätta ha ett nära samarbete.
Vidare har FASB och IASB en likvärdig referensram på grund av sin fokus på
aktiemarknaden och dess informationsbehov.10, 11
1.1.3 Bakgrund, syfte och problem med redovisningsstandarder
FASB och IASB valde att fokusera på aktiemarknaden på grund av de efterforskningar som
gjordes efter den stora depressionen. Studierna konkluderade att redovisningen ansågs vara
9
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undermålig i informationshänseendet gentemot aktieägarna. Följaktligen förklarar det varför
aktieägarna drabbades i den omfattning de gjorde när aktiemarknaden rasade, investerarna
hade inte givits chansen att agera innan det var för sent. Därför blev redovisningens uppgift
att tillhandahålla information till aktiemarknaden. IASB har dock inte lika stor
genomslagskraft som FASB har på grund av EU. Det beror på att varje medlemsland
bestämmer över sin egen lagstiftning, vilket försvårar arbetet för IASB. Problemet har lösts
genom att redovisningsstandarderna, som IASB ger ut, granskas av ytterligare en kommitté,
Accounting Regulatory Committee (ARC), som är en politisk kommitté inom EUkommissionen. Det ska också nämnas att ARC innefattas av en teknisk kommitté EFRAG
(the European Financial Reporting Advisory Group, en organisation som består av flertalet
europeiska organisationer intresserade av redovisning), som bistår ARC med nödvändig
assistans. När standarderna har bedömts och godkänts av ARC krävs ett parlamentariskt
beslut, och efter ett majoritetsbeslut accepteras standarderna och börjar gälla inom EUområdet. ARC granskar standarderna eftersom EU är en komplex miljö, då medlemsstaternas
kultur särskiljer sig från varandra, varför ARC granskar om redovisningsstandarderna är
implementerbara under rådande omständigheter. Det har hävdats att medlemsländerna och
företagen inte kommer att acceptera standarderna om det inte finns tillsyn, varför revision och
tillsyningsorgan är vitala i processen med normgivningen för IASB.12, 13
FASB och IASB tenderar också att ta hänsyn till andra faktorer, än de ovannämnda, när
standarder framställs, fastän de enbart ska följa sina respektive ramverk. Det handlar om de
ekonomiska konsekvenserna som standarderna kan åstadkomma och också genererar. Med
ekonomisk konsekvens menas den påverkan som finansiella rapporter har på olika områden
inom samhällsekonomin. När ett företag implementerar redovisningsstandarder kan det
påverka dess kassaflöde och kapitalkostnad, och om dessa två faktorer påverkar kommer
också företagets aktiepris att beröras, vilket får genomslag på bolagets marknadsvärde.
Kassaflödet kan beröras om kostnaden för redovisningen blir dyrare att framställa14.
Kapitalkostnaden förändrades ifall rapporteringsgraden ökar, om redovisningens
rapporteringsgrad ökar kommer således mer säkerhet erhållas kring företaget, vilket minskar
kapitalkostnaden15.
Eftersom aktiepriset utgörs av framtida förväntade kassaflöden, och om
redovisningsstandarden förändrar kassaflödet och/eller kapitalkostnaden kommer
förväntningarna på det framtida kassaflödet att påverkas, vilket följaktligen har en direkt
inverkan på aktiepriset. Eftersom det antas råda en effektiv marknad kommer aktiepriset att
påverkas av en redovisningsstandard16. Tillika kan också samhället påverkas av
redovisningens utformning eftersom de finansiella rapporterna är en publik vara (public
good), vilket innebär att produkten inte kan förbrukas och en användare har inte försämrat
nyttan med varan för nästa användare. Dessutom är en publik vara gratis att införskaffa, det
vill säga att producenten inte kan ta en direkt betalning gentemot sin konsument. Investerare
betalar inte för årsredovisningarna. Emellertid, om en redovisningsstandard gör att det blir
dyrare att producera finansiella rapporter kommer den kostnaden att överföras på samhället i
form av höjda produktpriser på de privata produkterna (private goods). Således överförs den
ökade redovisningskostnaden på samhället.17
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Redovisningens syfte i att tillhandahålla framtidsinformation har emellertid inte varit
självklar, utan har utvecklats med tiden som FASB har agerat på området. 1973 gjordes en
genomgång av erkända redovisningsteorier och dess acceptans. En konkret slutsats från den
studien blev att det inte fanns någon enskild accepterad redovisningsteori, men studien
erkände att det fanns en förståelse om redovisningens syfte, att tillhandahålla ekonomisk data
om redovisande entiteter. Problemet som hade uppstått var att det fanns många olika
redovisningsteorier på grund av den varierande definitionen av vilka som konsumerade
redovisningen och hur miljön var inom redovisningen. Användarna definierades då, och gör
fortfarande, som ägarna av företaget, men det kan också vara långivare, anställda, regelverk,
staten, tillika kan miljön innebära att all information inhämtades från en plats eller flera.
Således delades de befintliga redovisningsteorierna in i tre olika infallsvinklar: klassisk,
beslutsanvändbar och information ur ett ekonomiskt perspektiv. Klassiska studier involverade
forskning gjord mellan 1922 till 1962 och karaktäriseras av att inte baseras på tidigare studier
och dessa teorier förespråkade värdering till nuvärde och ignorerade anskaffningsvärdet.
Studier med utgångspunkt i beslutsanvändbarhet koncentrerade på att redovisningens främsta
objekt var att den ska vara användbar, där tillämpning av olika beslutsmodeller var
fundamental för att bestämma huruvida innehållet i redovisningen är relevant. Dessutom
involverade studier inom beslutanvändbarhet också användarnas reaktion på olika
redovisningsmetoder och dess innehåll. Information ur ett ekonomiskt perspektiv, den sista
kategorin, behandlade vilken typ av information som var nödvändig för att fatta ett
ekonomiskt beslut, och fokuserade på kostnaden och priset för redovisningen och huruvida
redovisningen behövdes.18
Det finns sex specifika anledningar till varför ingen av de tre infallsvinklarna har fått en
allmän acceptans:
1. Teorierna har svårt att relatera till praktiken, då världen är mer komplex än vad
teorierna utmålar den för att vara.
2. Teorierna har inget gemensamt förhållningssätt om hur redovisningens innehåll ska
definieras
3. Det går inte att göra alla användare tillfreds med en specifik teori.
4. Det är svårt att fastställa om redovisningen påverkar aktiemarknadens värdering
5. Ingen av infallsvinklarna tar hänsyn till att redovisningens kostnad inte får övergå dess
nytta.
6. Användarna har svårt att processa för mycket redovisningsinformation, vilket
förkastar hypoteserna om att mer information är bättre än mindre.
Olyckligtvis kunde FASB inte gynna sig själv med den studien, då ingen enhällig
redovisningsteori hade etablerats, varför det blev FASBs uppgift att generera en. FASB
skapade Statement of Financial Accounting Concepts 1 (SFAC), som innehåller
redovisningens objekt, vilka enligt FASB är att ge användarna en grund för valet hur knappa
tillgångar ska användas. Det huvudsyftet indikerar på att användarnas behov är viktigare än
revisorernas när det gäller utvecklandet av redovisningsstandarder. I IASBs ramverk indikeras
det att de huvudsakliga användarna av finansiell information är investerarna, varför
redovisningen ska uppfylla deras behov och uppnås det kommer också andra användares
behov att uppfyllas.19
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För att göra finansiella rapporter användbara fokuserar FASB och IASB på att informationen
ska vara trovärdig, relevant, jämförbar och förståelig. Alla dessa kriterier måste uppfyllas för
att resultat- och balansräkningen ska vara användbar i beslutsfattande. Det finns emellertid två
aspekter som är viktiga att förstå om rapporternas användbarhet, och det är hur de utformas.
Resultatet erhålls via tillgångarnas värdeförändring, och det tankesättet härstammar från
fortlevnadsprincipen, och argumenten som används är att tillgångarna används på en
kontinuerlig basis i företaget och att de inte ska säljas20. Således ges värdeförändringen från
anskaffningskostnaden som har periodiserats över tillgångens livslängd. Utifrån det
perspektivet är balansräkningen endast en sammanställning av hur historiska utgifter ska
periodiseras i framtiden. I den andra aspekten anses inte fortlevnadsprincipen vara gällande,
och bolagen ska därför ha en alternativ värdering på sina tillgångar, likvidationsvärdet, som i
det här hänseendet betyder marknadsvärdet. På det sättet erhålls värderingen på ett löpande
sätt, och balansräkningen anses då åskådliggöra bolagets förmögenhetsförändring.21 Beroende
på vilken av de två aspekterna som används påverkar det värderingen av tillgångarna, vilket i
sin tur påverkar resultatet. Vidare kommer det också att påverka finansiella rapporternas
användbarhet, varför det krävs en avvägning vilken infallsvinkel balansräkningen och
tillgångars värdering ska ha.

1.2 Problembakgrund
1.2.1 Bakgrund till dagens värderingskoncept
Under större delen av 1900-talet var inte värderingsprocessen särskilt invecklad, eftersom
finansiella
instrument
värderades
till
anskaffningskostnaden,
vilket
gjorde
värderingsmetoderna ytterst simpla. För att erhålla värdeförändringar på tillgångarna var de
tvungna att försäljas eller ge någon sorts avkastning. Värderingen förändrades aldrig på
balansrapporten under dess livslängd, trots att dess verkliga värde var betydligt annorlunda än
det bokförda värdet. Följaktligen blir det också värderingskonceptets problem, eftersom reella
värdeförändringar aldrig tillkännages, varken ökningar eller minskningar, vilket gör att
intressenterna inte erhåller uppdaterad information. En erkänd förespråkare av verkligt värde,
Walter Schuetze, gav ett tydligt exempel på detta när han berättade hur han började fundera
över värdering till anskaffningskostnaden och marknadsvärde. Han förberedde en
sammanslagning av två företag, och när han reviderade tillgångarnas värdering gjorde han
enligt reglerna, värderade till anskaffningskostnaden22. Emellertid ansåg han att det inte gav
en rättvis bild mot ägarna och de hade ingen nytta av att veta anskaffningsvärdet. Schuetze
ansåg att ägarna var mer intresserade av tillgångarnas faktiska värde, således
marknadsvärdet.23 Plantin, Haresh och Shin är av åsikten att när informationen inte reflekterar
dagens värde är den inte till nytta för någon, varför värdering till anskaffningskostnaden är
missvisande och verkligt värde innebär mer relevans i de finansiella rapporterna24.
Nya värderingsregler infördes (SFAS 12, 1975) för finansiella tillgångar, nämligen konceptet
den lägsta av kostnaden eller marknaden. Det konceptet särskiljde sig från
anskaffningskostnaden i den bemärkelse att två olika värderingsresultat ska jämföras med
varandra, instrumentets anskaffningsvärde eller dess rådande marknadsvärde. Det lägsta av de
två värdena ska redovisas. Emellertid har konceptet fått utstå omfattande kritik, Schroeder,
20
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Clark och Cathey framhåller bland annat att värderingen blir fel om tillgången endast får
erkännas marknadsvärden upp till anskaffningskostnaden. Koncepten anskaffningskostnad
och det lägsta av kostnaden eller marknadspriset har sina brister, varför ytterligare
förändringar genomfördes inom värderingsområdet.25 Verkligt värde infördes för första
gången och det gjordes i SFAS 115 (1993)26, men det var fortfarande begränsat antal
finansiella tillgångar som skulle värderas till verkligt värde. Schroeder, Clark och Cathey
poängterar att det enbart var tillgångar som handlades på en aktiv marknad med tillgängliga
marknadspriser (reglerad av myndigheter), som fick värderas till marknadsvärdet. Finansiella
tillgångar med sådana egenskaper var främst aktier.27
1.2.2 De första effekterna av verklig värde och dess fortsatta utveckling
International Banking Federation menar att fastän verkligt värde hade etablerats i en
redovisningsstandard var dess användningsområde fortfarande begränsat, eftersom alla
finansiella tillgångar inte har aktiva marknader med noterade prisuppgifter. Oavsett detta
framhåller de att verkligt värde medför att värderingarna blir mer jämförbara, då
informationen finns tillgänglig för alla, och dessutom visar balansräkningen tillgångarnas
faktiska värden på balansdagen, vilket ger investerare mer uppdaterad och riktig information.
Införandet av verkligt värde förbättrade relevansen i de finansiella rapporterna, då
informationen som återges, enligt International Banking Federation, är aktuell och visar
bolagens aktuella finansiella ställning. Med det nya värderingskonceptet finns det tre olika
koncept för att värdera finansiella tillgångar, men konceptet verkligt värde tenderades att bli
förstavalet. Således fick det stöd med tiden, eftersom antalet aktiva marknader utvecklades till
att bli fler och också mer transparent, eftersom kapitalmarknaden utvecklades. Följaktligen
kunde fler finansiella instrument värderas till verkligt värde, och de finansiella rapporternas
relevans och jämförbarhet blev mer sofistikerat.28
Enligt Chorafas och Schroeder, Clark samt Cathey kunde de andra två aspekterna,
tillförlitlighet och förståelighet, och kan fortfarande, diskuteras i huruvida de uppfylls med
värdering till verkligt värde. Oavsett diskussionerna värderades finansiella tillgångar till
verkligt värde, som i huvudsak från dess introduktion till tidigt 2000-tal hade likställts med
prisnoteringar från aktiva marknader, vilket ämnade skapa tillförlitlighet och förståelighet. De
finansiella instrumenten hade emellertid förändrats och utvecklats jämfört med hur SFAS 115
var formulerad, varför SFAS 133 skapades (etablerades år 1999) för att råda bot på hur nya
mer komplexa finansiella instrument skulle värderas och redovisas29, 30. Emellertid hade den
nya standarden, enligt Schroeder, Clark och Cathey, fortfarande hålrum i sina
rekommendationer, vilket gjorde att redovisningsstandarden skapade möjlighet för
företagsledningen att ägna sig åt resultatmanipulering31. Eftersom reglerna missbrukades
uppdagades flera företagsskandaler under tidigt 2000-tal, vilket också skapade belägg för att
en förändring måste ske32.
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Redovisningsskandalerna bidrog till lärdomar för hur redovisningens framtid skulle formas,
och den mest uppseendeväckande händelsen var Enron. Enligt William & Jackson hade det
företaget systematiskt manipulerat sin balansräkning, vilket grundlades i möjligheten och
missbruket av värderingsmodeller (som innefattade egna framställda simuleringar som
använde företagets egna antaganden som inputs), vilket hade möjliggjorts via
värderingskonceptet verkligt värde33. Sammanfattningsvis noterar Chorafas att värdering till
verkligt värde inte är ett simpelt koncept, vilket effekterna från SFAS 133 demonstrerade,
men konceptet är ändå genomförbart. Därtill samtycker han med många andras åsikter, att
konceptet skapar mer relevans än vad anskaffningsvärdet gör.34 2006 gav FASB ut en ny
standard för värdering till verkligt (SFAS 157), och i syfte att minimera det tidigare nämnda
missbruken av metoderna för verkligt värde framställdes nya regler35.
Det var emellertid inte bara i USA som redovisningen förändrades, och framförallt då inom
området värdering av finansiella instrument. I slutet på år 2000 presenterade IASB en
harmoniserad redovisningsstandard som rekommenderade att alla finansiella tillgångar ska
värderas till verkligt värde. På grund av stora protester kring förslaget adopterades inte
standarden, men året därpå tillkännagav IASB att de skulle förändra den redan existerande
redovisningsstandarden IAS 39. Ändringen som föreslogs var att företagen skulle få
möjligheten att värdera sina instrument till verkligt värde, och om den möjligheten
accepterades blev företagen tvingade att använda konceptet verkligt värde. I slutet på år 2003
offentliggjordes och accepterades den reviderade standarden IAS 39, och detta efter
omfattande rådgivning och begrundande. Efter introduktionen har standarden också reviderats
åtskilliga gånger för att förtydliga och förbättra redan existerade rekommendationer.36
Under framväxten i Europa har värderingskonceptet verkligt värde kritiserats, men enligt
Chorafas har flera centralbanker givit IASB sitt stöd för dess omfattande arbete kring
värdering till verkligt värde. Dessutom framhåller han att centralbankerna har komplimenterat
IASB för sitt förbättringsarbete och för att ha utvecklat och givit redovisningen ett
provisoriskt värderingskoncept utan förfallodatum. Vidare menar Chorafas också att IASB
blev tvingade att adoptera konceptet verkligt värde för att värdera finansiella tillgångar, vilket
han förklarar med anledningen att europeiska företag som var noterade i USA tilläts använda
europeiska redovisningsstandarder istället för amerikanska. Emellertid skulle detta slopas om
inte de europeiska redovisningsstandarderna behandlade finansiella tillgångar på ett mer
trovärdigt och bastant sätt. Dessutom spekulerades det i att FASB skulle avbryta samarbetet
med IASB om en gemensam grund inom redovisningen (Norwalk avtalet), om inte IASB
accepterade konceptet verkligt värde och också etablerade standarder för konceptet.37
1.2.3 Besvär med konceptet verkligt värde
Chorafas och Schuetze menar att det tydliga bekymret med konceptet verkligt värde är hur
instrument, som inte har en aktiv marknad, ska värderas38, 39. Chorafas betonar sitt
resonemang med att poängtera att det grundläggande problemet är framförallt hur mycket
33
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företagsledningen kan påverka resultatet (resultatmanipulering) via sin värdering, speciellt på
instrument med inaktiva marknader40. Emellertid menar Schuetze att resultatmanipulering
minimeras om tillgångar värderas till verkligt värde41. Följaktligen bör företagen offentliggöra
sina underliggande tekniker och de faktorer som påverkar värderingen för att informationen
ska bli användbar. Emellertid kan inte företagen rapportera alltför omfattande information om
sin värderingsprocess, eftersom användarna ska kunna bearbeta innehållet i de finansiella
rapporterna och omvandla det till ett investeringsunderlag. Dessutom kan det hävdas att för
massiv rapportering kring värdering till verkligt värde skulle kunna minimera trovärdigheten i
värderingskonceptet hos användarna. Således i den bemärkelsen att användarna kommer att
tolka den överflödiga informationen som ett valideringsverktyg. Till exempel, om
prisnotering används som underlag är det inte nödvändigt att tillkännage något mer än att
noteringar inhämtas från en börs, och då är det underförstått att värderingsunderlaget antas
vara korrekt (noteringen inhämtas på korrekt dag, rätt prisjämförelse och godkänd börs).
Mindre utförlig rapportering medför ökad möjlighet för bolagen att påverka resultatet, vilket
hedgefonder är ett bra exempel på. De arbetar utifrån provision baserat på sitt bokförda
resultat, varför ett högre värde ger dem större intäkter42. Emellertid gäller detta också
finansiella institut, eftersom aktieägarna vill se vinster och företagsledningen vill
nyttomaximera sina möjligheter att fortsätta ha ägarnas förtroende att styra över deras
tillgångar. När bolagen själva kan styra över värderingsmodellerna blir konsekvenserna att
prisfluktueringar inte åskådliggörs i den utsträckning som sker med prisnoteringar. Detta är
speciellt markant i komplexa instrument som är uppbyggda med underliggande tillgångar. När
bolagen kan välja sitt värderingsunderlag kan de också undvika att de underliggande
tillgångarnas marknader påverkar instrumentets pris som de faktiskt gör, vilket är speciellt
synligt när konjunkturcyklerna förändras. Således kan detta ske eftersom företagen har mer
information om sina instrument än vad marknaden har. När informationen är osäker kan
företagen utnyttja situationen för att gynna sina egna intressen. Följaktligen är genomförandet
simpelt, de finansiella instituten kan redovisa positiva resultat fastän marknaden fallerar,
eftersom bolagen kan styra de komplexa instrumentens värderingar kan förlusterna fördelas
över en längre tid43.
Värderingskonceptet verkligt värde medför signifikanta problem, och mest framstående är att
det inte är särskilt lämpligt att använda vid värdering av komplicerade finansiella instrument
med låg aktivitet (få aktörer som köper och säljer). Ström menar att när marknaden har låg
aktivitet tenderar det att medföra informationsasymmetrier, att köpare och säljare inte besitter
likvärdig information, vilket problematiserar användarnas möjligheter att fatta
nyttomaximerande beslut44. När väl marknaden har mognat och informationen har ökat är
prisnoteringar, som inhämtas från en aktiv och likvid marknad, den bästa metoden att
tillämpa, eftersom värdet är mest rättvist. Den metoden är mest öppen mot aktörerna, eftersom
alla företag har tillgång till likadan information och är på så sätt transparent gentemot
marknaden. Följaktligen är prisnoteringar relativt problemfria, men när finansiella instrument
ska värderas måste simuleringar tillämpas, vilka kräver inputs. Chorafas är av åsikten att
företagen måste söka efter korrekt information om de inputs som används för att kunna
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värdera dessa tillgångar och osäkerheten är stor, varför värderingarna kommer att skilja sig åt
mellan instituten45.
Det inte bara värderingarna som blir olika, utan, enligt Chorafas, blir också
tillvägagångssätten differenta, både för likvärdiga och identiska finansiella tillgångar. Han
menar att det finns lika många olika tekniker som det finns företag, varför det blir det svårt att
jämföra värderingarna och värderingsunderlaget. Således anser Chorafas att det skapas en stor
oro på marknaden, eftersom det visar att det inte finns en konsensus om hur värderingen ska
framställas, vilket får effekter på marknadsaktörernas förmåga att verifiera företagens
värderingar. Dessutom menar han att det inte går att fastställa vilken värdering som är korrekt,
då de flesta baseras på subjektiva uppskattningar om framtiden, främst genererade av egna
modeller, då prisnoteringarna är för instabila och obefintliga. Emellertid framhåller han också
att värdera finansiella tillgångar till verkligt värde beror på företagets vision,
företagsledningens kvalité, matematiska modeller och experiment. Följaktligen är det inte
bara marknaden som avgör hur pass bra värderingen till verkligt värde blir, utan företagen
själva har en betydande roll i det också. Till sist anser Chorafas att tillgångsvärdering är en
konst som innehåller många krav samt inräknade värden av både den kvalitativa och
kvantitativa arten.46 Sålunda finns det obesvarade frågor rörande värderingskonceptet verkligt
värde.

1.3 Problemformulering
1.3.1 Aspekt 1 – Redovisningsstandardernas utformning
•

Vilka värderingsmetoder och värderingsunderlag rekommenderar standardsättarna ska
appliceras när finansiella instrument värderas till verkligt värde?

•

Finns det några distinkta likheter och skillnader mellan de två standardsättarnas
rekommendationer kring värderingsmetoderna och värderingsunderlaget?

•

Vad rekommenderar standardsättarna ska redovisas när finansiella instrument värderas
till verkligt värde i syfte att kunna verifiera redovisningens innehåll?

1.3.2 Aspekt 2 – Tillämpningen i praktiken

45
46

•

Vilka värderingsmetoder och värderingsunderlag tillämpas i praktiken för att värdera
finansiella tillgångar till verkligt värde?

•

Finns det några distinkta likheter och skillnader i hur värderingsprocessen praktiseras i
USA och Europa?

•

Vilka är för- respektive nackdelarna med de befintliga metoderna?

•

Hur redovisas värderingsprocessen i praktiken? Är det tillräckligt transparent,
trovärdigt och verifierbart gentemot användarna?

Chorafas, 2006, sid 92-93
Ibid, sid 93, 246, 257 och 262
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1.3.3 Aspekt 3 – Normativt perspektiv
•

Hur bör värderingsmetoderna och värderingsunderlaget konstrueras för att ge ett
trovärdigt verkligt värde?

•

Hur bör redovisningen konstrueras för att uppnå den transparens som
kapitalmarknaden förtjänar, för att minimera osäkerheten, förbättra tydligheten och
verifierbarheten?

1.4 Syfte
Syftet med uppsatsen är att granska hur finansiella instrument värderas till verkligt värde och
hur värderingsprocessen redovisas. Dessutom syftar uppsatsen till att diskutera problematiken
med värderingskonceptet verkligt värde. För att uppfylla de målen på ett tydligare sätt delas
huvudsyftet upp på tre områden:
1. Utreda
vilka
värderingsmetoder
standardsättarna
rekommenderar
i
redovisningsstandarderna SFAS 157 och IAS 39 för att uppnå verkligt värde på
finansiella tillgångar. Dessutom också klargöra vilka krav FASB och IASB har kring
redovisningen av värderingsprocessen.
2. Granska vilka värderingsmetoder finansiella institut från regionerna USA och Europa
implementerar på sina finansiella instrument samt hur bolagen redovisar sin
värderingsprocess i sina respektive finansiella rapporter. Därtill också utvärdera
huruvida bolagen följer rekommendationerna från sin respektive standardsättare för
värdering till verkligt värde och rapporteringen av värderingsprocessen.
3. Klargöra vilka metoder som bör tillämpas och hur värderingsprocessen bör redovisas
med stöd från standardsättarnas ramverk, samt också frambringa tydliga
rekommendationer för hur värderingsmetoderna och dess rapportering bör utformas.
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2. Metod
2.1 Inledning
Uppsatsen ämnade förklara värderingsmetoder som appliceras på finansiella tillgångar för att
uppnå verkligt värde och i vilken omfattning värderingsmetoderna rapporteras. Studien
delades upp i tre olika delområdena i syfte att tydliggöra uppsatsens disposition och vilka
områden studien behandlade. Följaktligen medförde det att överskådligheten blev bättre och
de tre inriktningsområdena synliggjordes också på ett tydligare sätt i texten. För att uppfylla
huvudmålet delades uppsatsen upp i tre olika aspekter:
1. Vilka värderingsmetoder som rekommenderas att använda och hur dessa
rekommenderas redovisas
2. Vilka värderingsmetoder som används i praktiken och hur dessa redovisas
3. Vilka värderingsmetoder som bör användas och hur dessa bör redovisas

2.2 Metodstrategi
Uppsatsen utfördes i form av en fallstudie baserad på kvalitativa data. Fallstudien bestod av
tre redovisningsstandarder (IAS 39, IFRS 7, och SFAS 157) samt 20 finansiella institut (de tio
största i USA och de tio största i Europa). Instituten var av typen traditionella banker och
definitionen av ”störst” innebär de med de största balansräkningar baserat på totala tillgångar.
Företagen som återfanns i undersökningens urval redovisas i tabell 1 och 2 och inhämtades
från banceralmanc.com47, vilka sammanställt en lista på världens största finansiella institut
baserat på balansomslutningen. De finansiella institutens tillgångar räknades i amerikanska
dollar och listan skapades 29 oktober, 2008.
Tabell 1 – Urval av de amerikanska finansiella instituten
Citigroup, New York, New York
Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina
J. P. Morgan Chase & Company, Columbus, Ohio
Wachovia Corporation, Charlotte, North Carolina
Wells Fargo & Company, San Francisco, California.
U.S. Bancorporation, Minneapolis, Minnesota
Bank of the New York Mellon Corporation, New York, New York
Suntrust Incorporation, Atlanta, Georgia
State Street Corporation, Boston, Massachusetts
Capital One Financial Corporation, McLean, Virginia

47

Bankersalmanac.com
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Tabell 2 – Urval av de europeiska finansiella instituten
The Royal Bank of Scotland Group plc, Edinburg, Storbritannien
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Tyskland
BNP Paribas, Paris, Frankrike
Barclays PLC, London, Storbritannien
Crédit Agricole SA, Paris, Frankrike
UBS AG, Zürich, Schweiz
Société Générale, Paris, Frankrike
ABN AMRO Holding NV, Amsterdam, Holland
Unicredit SpA, Milano, Italien
ING Bank NV, Amsterdam, Holland
2.2.1 Fallstudiens konstruktion
För att kunna uppfylla syftet delades fallstudien upp i två delar. Först granskades
redovisningsrekommendationerna utgivna av FASB och IASB, således standarderna SFAS
157, IAS 39 och IFRS 7. De tre standarderna är de enda som ger rekommendationer om hur
finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde och vilka värderingsmetoder som är
accepterade att tillämpa, samt hur värderingsprocessen ska redovisas. För att kunna förstå hur
värderingsprocessen och dess redovisning fungerar i praktiken samt huruvida standardernas
rekommendationer tillämpas granskades de finansiella instituten. Eftersom en jämförelse
utfördes både på en regional- och en internationell basis (se tabell 3) representerade företagen
två olika regioner, USA och Europa (se tabell 1 och 2). Genom att undersöka både de
amerikanska och europeiska redovisningsstandarderna och de amerikanska och europeiska
finansiella instituten gick det att frambringa tydliga likheter och skillnader i hur standarderna
är utformade och hur de praktiseras. Vidare etablerades förutsättningar för att undersöka hur
standardsättarna funderar kring sina rekommendationer, då deras respektive standarder
jämfördes med varandra.
Tabell 3 – Uppsatsens jämförelseområden
(X jämfördes) och (– jämfördes inte)

IAS 39
IFRS 7
SFAS 157
Amerikanska
Finansiella
Institut
Europeiska
Finansiella
Institut

IAS 39

IFRS 7

SFAS 157

X
X
X

Amerikanska
Finansiella
Institut
X
X

Europeiska
Finansiella
Institut
X
X
X

X
-

X
-

X

X

-

X

X
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Genom att använda 20 noggrant utvalda finansiella institut kunde det fokuseras mer på hur
varje enskilt företag arbetade med sina värderingsmetoder, precis som Denscombe menar att
en fallstudie har förmågan att göra - studera saker på ett detaljerat sätt48. Därtill blev
innehållet mer koncentrerat när endast tre redovisningsstandarder granskades. Analysen
kunde därför göras på ett djupare plan. Vidare gav forskningsstrategin en bättre möjlighet att
skapa förståelse för varför företagen valde sina metoder. Förståelsen om standardsättarnas
redovisningsstandarder kunde också fördjupas och bakgrunden till deras utformning kunde
också etableras, vilket gav uppsatsen en ytterligare dimension. Denscombe är av åsikten att en
fallstudie erhåller ett betydande värde, då metoden erbjuder en potential att förklara varför
somliga resultat uppstår istället för att bara få fram vilka dessa resultat är49. Följaktligen
innebär det att studien blir mer ingående i sitt resultat, vilket var en specifik del av syftet med
uppsatsen, varför den valda metodstrategin var lämplig.
En av de viktigaste komponenterna i en fallstudie, som Denscombe deklarerar, är att den
strategin tillåter och uppmuntrar till att använda många olika källor och data, samt olika typer
av metoder50. För att kunna utföra en fyllig analys krävdes att datamängden var relativt djup
som den ämnade bli med de utvalda undersökningsobjekten, vilket gjorde att data kunde
analyseras på ett grundligt sätt. Inom teoriområdet på värderingskonceptet verkligt värde finns
det många olika teorier att nyttja (både deskriptiva och normativa, se 2.2.3, 2.2.4 och 2.3.2),
vilket gjorde att analysen blev bredare i sin fokusering.
2.2.2 Val av urval
Att använda en fallstudie kan också skapa problem, och det främsta som Denscombe lyfter
fram är: den potentiella möjligheten till generalisering utifrån de gjorda slutsatserna med
hänsyn till enbart de undersökta objekten51. Eftersom alla bolag använder likvärdiga regler
inom sina respektive regioner, och inte bara de utvalda bolagen i undersökningen, förbättrades
generaliseringsgraden avsevärt. Emellertid fanns det specifika anledningar till varför de 20
finansiella instituten valdes att undersöka:
•

De 20 finansiella instituten är marknadsledande eller nästintill i sina respektive
regioner, vilket har givit dem en allmän acceptans om att vara innovativa och
tillförlitliga bolag. Inom redovisningen är begreppen trovärdighet och verifierbarhet
centrala, och marknadsledande företag bör föregå med gott exempel på hur
redovisningen ska rapporteras.

•

Marknadsledande företag tenderar inte att strikt följa redovisningsrekommendationer
utan kan också implementera andra utvalda, men godkända, tillvägagångssätt, vilket
uppsatsen ville fånga.

•

Finansiella institut opererar på den finansiella marknaden, varför de bör ha stor insikt i
hur finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde, och hur de rekommenderade
teknikerna ska implementeras och redovisas.

48

Denscombe, 2006, sid 41
Ibid, sid 42
50
Ibid, sid 43
51
Ibid, sid 48
49
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•

Undersökningsobjekten kunde inte påverka forskningens resultat, eftersom de redan
hade utfört värderingarna och bokslutet hade redan skett. Följaktligen var det passande
att undersöka de ställda frågorna i uppsatsen på dessa företags finansiella rapporter.

•

Undersökningen ämnade fokusera på de mest innovativa och senast utvecklade
värderingsmodellerna för verkligt värde på finansiella tillgångar. För att lyckas med
det krävdes ett urval av finansiella institut som har resurser och förmågan att utveckla
sådana tekniker.

•

Det ter sig också naturligt att undersökningsobjekten var dessa finansiella institut, då
de kan ha stor inverkan på de tekniker som är praxis på marknaden.
Värderingskonceptet verkligt värde är relativt nytt och utvecklas ständigt, varför de
valda företagen kan påverka framtida förändringar i sitt sätt att agera idag.

•

De 20 utvalda finansiella instituten opererar alla på en marknad som efterfrågar och
kräver mycket information av företagens finansiella rapporter. Flöstrand och Ström
hävdar att sådana typer av marknader gör att bolagens rapporteringsgrad bör vara
ganska hög och relativt nära rekommenderad nivå (vad konsumenterna efterfrågar och
vad som är i linje med vad standardsättarna förordar)52. Följaktligen var det någonting
som uppsatsen ämnade fånga i undersökningen.

2.2.3 Deskriptivt förhållningssätt
Artsberg är av åsikten att deskriptiva teorier har ett pedagogiskt värde på grund av deras sätt
att klassificera, förklara och skapa förståelse för specifika områden och händelser53. För att
kunna uppfylla del ett och två med uppsatsens syfte användes ett deskriptivt (positivistiskt)
förhållningssätt. Thurén förklarar dess innebörd med att forskningen konstrueras och baseras
på säker kunskap, vilken då också utgör studiens fundamentala grund54, som i uppsatsen var
den empiriska undersökningen av redovisningsstandarder och finansiella rapporter. Slutsatser
gjordes endast med basis på faktisk empiri (etablerad data) och när arbetet utstakas på ett
sådant sätt konkluderar Thurén att forskning erhålls utifrån empiriska sanningar55.
Följaktligen skulle resultatet spegla verkligheten om hur det var och inte hypoteser om hur det
kunde vara. Genom att arbeta utifrån detta förhållningssätt kunde en överskådlig presentation
av resultatet skapas, vilket då blev mer konkret och tydligt.
2.2.4 Normativt förhållningssätt
Studiens tredje delmål kunde endast uppnås via ett normativt förhållningssätt. Badersten har
likställt normativ analys till att innefatta att det syftar till att svara på frågan om hur någonting
bör vara och hur detta kan rättfärdigas56. Därtill framhåller Artsberg att kvalitén på den
normativa analysen avgörs med hänsyn till hur pass bra utformad och uttömmande den
deskriptiva delen är57. Utifrån den empiriska undersökningen och den teoretiska basen
frambringades rekommendationer om hur värderingskonceptet verkligt värde bör utformas,
vilka värderingsmetoder som bör tillämpas samt varför och vilka de underliggande teknikerna
52

Flöstrand & Ström, 2006, The valuation relevance of non-financial information
Artsberg, 2005, sid 25
54
Thurén, 1991, Vetenskapsteori för nybörjare, sid 15
55
Ibid, sid 17
56
Badersten, 2006, Normativ metod – att studera det önskvärda, sid 22
57
Artsberg, 2005, sid 24
53
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bör vara för att uppnå konceptets fulla potential. Anledningen till att visa på ”nya”
tillvägagångssätt var för att demonstrera hur lämpliga värderingsmodeller bör användas på ett
passande sätt i dagens komplexa samhälle, samt vad redovisningen kan förväntas innehålla
vid användandet av datamodeller.

2.3 Val av metod
2.3.1 Kapitel 3
Uppsatsens grund bestod av skriftliga källor, vilket Denscombe förklarar är en källa som
redan är tryckt58. Lämplig litteratur inom redovisningsområdet användes som teoretisk grund,
vilken delades upp på två områden, det deskriptiva och det normativa. Både på det deskriptiva
området och på det normativa området användes litteratur som ämnade förklara hur
redovisningen är utformad och bör utformas. Teorin delades upp utifrån de två områden
eftersom det krävs förståelse om varför redovisningen används och vad dess uppgift är utifrån
de båda perspektiven för att förstå värdering till verkligt värde. Följaktligen presenterades
flera olika ansatser från de båda perspektiven, och det skapade en solid grund för att kunna
genomföra en bättre analys. Belkaoui menar att redovisningsområdet är komplext och för att
förbättra förståelsen om det krävs det en bra uppfattning om vad tidigare teorier behandlade59.
Dessutom framhåller han att förståelse om framtidens problem först kan tydliggöras när
svårigheterna som behandlats i historien bearbetats60. Således redogjordes redan fastställda
problem om värdering till verkligt värde och dess effekter. Emellertid var det mer centralt att
dagens problem offentliggjordes och dåtidens lösningar gav stöd till hur dagens svårigheter
ska lösas. Det förklarar varför en stor del av den teoretiska forskningen som tillämpades
koncentrerades till att vara producerad så nära nutid som möjligt för att erhålla det mest
relevanta materialet.
Förutom ansatser om redovisningens frågor rörande dess utformning var det också lämpligt
att demonstrera ramverken för International Accounting Standards Board (IASB) och
Financial Accounting Standards Board (FASB). Genom att utveckla en diskussion om
ramverken kunde det skapas en bättre förståelse om hur redovisningsstandarder utformas,
vilket är centralt för uppsatsen. Vidare frambringades ett bättre underlag för analysarbetet, då
det gick att jämföra om redovisningsstandarderna är utformade utifrån respektive ramverk.
Dessutom redogjordes de mest diskuterade redovisningsprinciperna i litteraturen, och en
avgränsning gjordes också utifrån uppsatsens ämne. Redovisningsprinciperna härrör till den
deskriptiva delen av teorin, vilket ämnade förklara hur redovisningen är konstruerad, varför
de också diskuterades. Därtill presenterades de olika värderingskoncepten som idag appliceras
på finansiella tillgångar, vilket ämnade skapa en grundläggande förståelse om
värderingsprocessen. Då uppsatsens område fokuserade på verkligt värde utfördes ingen
djupare diskussion kring de övriga värderingskoncepten. Emellertid kom dessa att beröra den
normativa delen av analysen, varför en grundläggande redogörelse etablerades om dem.
2.3.2 Kapitel 4
Avsnittet ”tidigare forskning” etablerades genom att tillämpa vetenskapliga artiklar, vilket
medförde att uppsatsen erhöll en ytterligare dimension, nämligen en analysering av författade
åsikter om uppsatsens ämne. Det mynnade ut i en lämplig analys/diskussion om företagens
58
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värderingsmetoder för verkligt värde. Artiklarna som användes hämtades via databasen
”google scholar61”. De sökord som användes för att erhålla artiklarna var ”fair value
accounting”, ”fair value measurment”, ”financial instruments”, ”accounting disclosure”,
”financial disclosure” och ”disclosure in financial reports”. Vidare erhölls information om
lämpliga artiklar från andra artiklar, framförallt artiklar som berörde områdena, ”vad ska
redovisas” och ”vad bör redovisas”,
Förutom ”google scholar” användes också databaserna Jstore, Source OECD, Business
Source Premier och National Bureau of Economic Research. Alla vetenskapliga artiklarna
hade det gemensamma att de behandlade information som berörde antingen
värderingskonceptet verkligt värde eller redovisningens utformning, och även här följdes
uppsatsens tre aspekter som utgångspunkt. I kapitlet ”tidigare forskning” användes också
tidningsartiklar hämtade från diverse finansiella tidningar, varför en del av källorna var av
typen Internetkällor. De användes för att erhålla specifika åsikter inom finansindustrin som
presenterats i en sammanställd och komprimerad form. Innan de valda källorna användes,
framförallt Internetkällorna, granskades de noggrant för att undersöka ifall de var objektiva i
sitt sätt att förmedla informationen och att innehållet var trovärdigt, i enlighet med lämpliga
regelverk och författarens egna krav.
2.3.3 Kapitel 5
Uppsatsens empiriska undersökning behandlade kvalitativa data, eftersom det var olika
textbeskrivningar av värderingsmetoderna för verkligt värde som bearbetades. De kvalitativa
data som analyserades inhämtades från redovisningsstandarderna SFAS 157, IAS 39 och
IFRS 7 och de finansiella institutens årsredovisningar, närmare bestämt de avsnitten som
beskriver värdering till verkligt värde för företagens finansiella instrument.
Årsredovisningarna inhämtades från varje företags respektive hemsida och rapporterna som
granskades berörde år 2007. Året valdes för att nya redovisningsrekommendationer för
verkligt värde implementerades för första gången det året i USA. Under det året förekom
också många olika händelser i världen som kan ha påverkat företagens värderingsmetoder.
Årsredovisningar och redovisningsstandarder är officiella publikationer, vilket Denscombe
exemplifierar som en typ av skriftlig källa, och han framhåller att sådana anses ha autenticitet
och trovärdighet62. Årsredovisningarna anses vara äkta och ha ett tydligt ursprung, eftersom
det endast finns ett grundläggande exemplar som skapats utifrån företagens egen data, och det
går inte att manipulera en tryckt rapport. Trovärdigheten var stor för årsredovisningarna,
eftersom de var skapade av redovisningsekonomer och granskade av revisorer. Dessutom är
reglerna för hur en rapport ska vara uppställd likadan för varje företag från samma region,
dock förekom det skillnader mellan Europa och USA, således passade rapporterna att jämföra.
Redovisningsstandarder anses ha autenticitet och trovärdighet eftersom de är respekterade
regler som anses vara normer för marknadsaktörerna och det finns ingen annan organisation
som kan kopiera dess innehåll. Följaktligen representerar det någonting specifikt, nämligen
ståndpunkterna från standardsättarna. Då dessa organisationer utger normer för Europa och
USA finns det möjlighet att studera deras upplysningar och också jämföra dem med
marknadsaktörernas tolkningar. Därtill är standarderna lättillgängliga och publika, eftersom
de är åtkomliga på organisationernas respektive Internetsida, varifrån de också inhämtades
från.
61
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Data delades in utifrån de två första delområdena, vilket gjordes för att tydliggöra vilken data
som tillhörde vilken aspekt. Den första delen i den empiriska undersökningen utgjordes av
data från redovisningsstandarderna och den andra delen utgjordes av de finansiella institutens
data. Tredje delområdet presenterades inte i den empiriska undersökningen, eftersom aspekten
enbart baserades på en teoretisk grund och den återfanns sedan i analysen och diskussionen
med utgångspunkt från de första två aspekterna. De kvalitativa data presenterades (texterna
kring värderingsmetoderna och det som rapporterades kring dem) i form av löpande
textbeskrivningar.
För att tydliggöra den empiriska undersökningen skapades tabeller över vilka metoder och
värderingsunderlag som rekommenderas och praktiseras. Tabellerna formades utifrån texterna
som beskrivits ovan och gav sedermera stöd åt analysen. Anledningen till varför tabeller och
bilagor skapades var på grund av den omfattning som texterna har, varför det blir mer
lättförståeligt med tabellformatet. Denscombe lyfter fram att använda tabeller som
presentation av data resulterar i en enkelhet och en tydlighet63. Johannessen och Tufte är av
åsikten att när data sorteras in utifrån kategorier blir det lättare att göra jämförelser mellan
texterna och mellan framställda teorier, samt ställa empiri mot teori64. Vidare gav
datainsamlingen mycket information om hur företagen tillämpade sina värderingsmetoder
under en bestämd tid och därför kunde en bättre jämförelse göras med de fastställda teorierna
på området.
Det fanns också en kvantitativ del, som baserades på uppsatsens första två aspekter. För att
kunna jämföra i vilken grad de finansiella instituten rapporterade sitt tillvägagångssätt för
värdering till verkligt värde skapades ett rapporteringsindex (disclosure index).
Utgångspunkten för indexet blev standardsättarnas rekommendationer om vad som ska
redovisas, i syfte att förbättra validiteten och minimera subjektiviteten i indexets utformning.
Flöstrand & Ström är av åsikten att när rapporteringsindex används finns det en gemensam
kritik, att subjektiviteten i skapandet av indexets blir för stort, vilket får negativa effekter för
de som försöker återskapa undersökningen resultat65. Detta fenomen minimerades genom att
författarens influens över indexet blev minimal, då standardsättarnas rekommendationer blev
underlag för den tabell som skapades. Dessa tabeller utgjorde sedermera underlag för
uppsatsens tredje delområde.
Acceptansnivån på vad som rapporterades av företagen var låg. Om det inte tydligt gick att
utläsa vad som redovisades utifrån standardsättarnas krav, godkändes inte innehållet i
årsredovisningen. Dessutom skulle den generella användaren (även författaren) kunna utföra
värderingsprocessen och erhålla ett likvärdigt resultat som redovisats för att avgöra huruvida
värderingen var korrekt utförd. Det ställde krav på redovisningens innehåll, då bolagens
värderingsunderlag och förutsättningar som användes vid värderingen måste återges i någon
form. Följaktligen medförde det att om inte användaren kunde utföra ett sådant test
accepterades inte rapporteringsgraden.
2.3.4 Kapitel 6
Kvalitativ data kan analyseras på flera olika sätt och metoden som implementerades i
uppsatsen var analys av meningsinnehåll. Johannessen & Tufte och Patel & Davidson
förklarar att när meningsinnehåll analyseras fokuseras analysen på innehållet i
63

Denscombe, 2006, sid 215
Johannessen och Tufte, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 109
65
Flöstrand & Ström, 2006
64

26

datamaterialet66, 67, vilket i uppsatsen var texterna om värdering till verkligt värde och vad
dessa texter innehöll för information. Analysen koncentrerades till de tre delområdena och
genomfördes med hänsyn till dem också. I följande ordning utfördes analysarbetet: först
analyserades den deskriptiva delen. Således fokuserades det först på redovisningsstandarderna
och därefter på företagen. För att strukturen och tydligheten skulle maximeras följde
analysutformningen likadan uppställning som presenterats under 2.1. När den grundläggande
analysen var genomförd utfördes jämförelserna mellan de olika entiteterna, för att hitta
likheter och skillnader kring både redovisningsstandarderna och företagens praktisering.
Artsberg menar att goda deskriptiva teorier är ett rekvisit för att kunna etablera normativa
argument, och detta måste sedermera kompletteras med en analytisk förmåga och
intelligens68. För att kunna genomföra studiens tredje aspekt på ett genomtänkt och intressant
sätt krävdes mycket information och väl utfört analysarbete. Följaktligen var det av betydande
vikt att de två första delområden analyserades noggrant och fullständigt innan
ställningstaganden och analysen kunde genomföras på delområde tre. Vidare påpekar
Artsberg också att det är viktigt att ha en förståelse rörande problemets fundamentala del, men
samtidigt är det väsentligt att erhålla många åsikter om vad problemet är för att kunna utarbeta
en fullständigare lösning69. Följaktligen var den tidigare forskningen och
redovisningsansatserna av stor betydelse när analysen genomfördes.

2.4 Metoddiskussion
Att använda strategin fallstudie har många fördelar. Den viktigaste fördelen är att
fokuseringen på en eller flera undersökningsobjekt ger studien möjlighet att koncentrera sig
på teknikaliteter och konstigheter i komplexa situationer. Att använda 20 finansiella institut
och tre redovisningsstandarder gör att datamängden blev omfattande, men det blev inte för
mycket för att fullborda fokuseringen på varje respektive bolags värderingsmetoder och
rapporteringsgrad samt varje enskild standard. Således blev analysen mer omfattande och
penetrerande, eftersom den baserades på fler objekt och områden än enbart ett.
Denscombe framhåller att fallstudier tillåter att många datakällor nyttjas70, och detta
tillämpades också i den omfattning som författaren ansåg vara lämpligt. Emellertid påpekar
Denscombe att en stor nackdel med den implementerade strategin är dess trovärdighet,
eftersom den kan vara låg på grund av att det är svårt att generalisera det frambringade
resultatet71. Följaktligen motbevisas det påståendet genom att studien demonstrerade en
öppenhet samt förklaringar till varför undersökningen kan jämföras med andra likvärdiga
studier. Därtill betonar Denscombe att fallstudier ämnar undersöka specifika händelser och
han menar att författaren då inte kan påverka dessa händelser, vilket medför att studien blir
mindre subjektiv72. Uppsatsen fokuserade på händelser som redan skett och författaren kunde
inte påverka dessa, vilket också styrktes av att data erhölls från skriftliga källor.
Icke desto mindre vill Denscombe också understryka att fallstudiers mål, att undersöka
specifika händelser, kan vara motsägelsefull, eftersom det är svårt att tydliggöra
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undersökningens gränser när en fallstudie genomförs73. För att minimera området som
granskades fanns en tydligt definierad problemformulering och syfte. Förutom det redan
nämnda anser också Denscombe att fallstudier lämpar sig som strategi när teorier ska prövas
eller skapas, dock påpekar han att uppsatsen kan bli påverkad av författarens närhet till ämnet
eftersom en kontrolleffekt kan uppstå från författarens sida74. Följaktligen ämnade inte
uppsatsen att skapa teorier, men däremot prövades flera olika teorier inom redovisningens
område, och för att minimera författarens subjektivitet användes, i den omfattning det var
möjligt, flera källor för att verifiera ståndpunkter och teorier. För att minimera
kontrolleffekten anser författaren att metoden skriftliga källor kommer att väga upp det
påstådda fenomenet, men det kan inte uteslutas att författarens influens återfinns i uppsatsens
innehåll.
Denscombe är av åsikten att skriftliga källor är väldigt kostnadseffektivt, eftersom data redan
är producerad, och forskaren behöver enbart sammanställa dem75. Visserligen vill han också
framhålla att skriftliga källor är av typen sekundära källor, vilket gör att författaren kan
influera den redan tryckta informationen via sammanställningen, dessutom kan enligt
Denscombe upphovsmannens tolkningar påverka den objektiva vinklingen. Detta kan
emellertid kontrolleras av allmänheten, eftersom skriftliga källor är offentliga handlingar.76
För att minimera författarens influens över data sammanställdes den på ett sådant sätt att data
enkelt kunde jämföras med ursprungliga källan. Huruvida företagens tolkningar har påverkat
den objektiva vinklingen finns det ingenting som garanterar att det inte har skett, varför en
sådan bedömning inte kan göras, men om erkända tveksamheter har funnits har de
kommenterats på ett uttömmande sätt.
Vidare menar Denscombe att kvalitativa data skapar en stor koppling mellan data och teori,
och att det finns en närhet med datas innehåll och verkligheten77. Resultatet som producerats
har ett ursprung från den sociala tillvarons villkor, vilket gör det svårt att ”hitta på” teorier och
förklaringar till problemet. Problemet, som Denscombe vill betona när kvalitativ data
används, är att de tenderar att vara mindre representativ för helheten, och därför kan
resultatets generalisering diskuteras78. Emellertid åtgärdas detta i undersökningens detaljer
och urvalets egenskaper som presenterats under 2.2.2. Således är också redovisningens
grundläggande stomme likadan för alla företag, vilket gör att generaliseringen går att utföra
med den gjorda undersökningen. Tveksamheterna förebyggs därjämte kring generaliseringen
med den förbättrade trovärdigheten som resultatet erhåller, vilket Denscombe förklarar beror
på huruvida datamaterialet som användes är informations- och detaljrikt79. Följaktligen anser
han också att det medför att komplexa områden kan granskas, redas ut och förklaras80.
Redovisningen är ett komplext område, och för att förbättra resultatets trovärdighet ämnade
uppsatsens innehåll vara detaljrikt, men endast med den mest relevanta informationen, för att
minimera informationsutbudet i studien.
Denscombe är också av åsikten att kvalitativ data har förmågan att hantera otydligheter och
motsägelser, vilket inte kvantitativ data har81, och den typen av data var lämplig när delmål tre
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genomfördes. Eftersom den aspekten hanterade en normativ ansats, vilken inte alltid är tydlig
i sina resonemang, kan den också innehålla motsägelser kontra vad de deskriptiva teorierna
förmedlar. Denscombe tillägger också att det finns möjligheter att åstadkomma fler
förklaringar till problemet än enbart en, vilket skapar möjligheter för fler forskare än en att
undersöka problemet82. En undersökning är aldrig slutgiltig, utan bara ”en bit av hela pusslet”,
varför uppsatsens resultat kan frambringa fler studier på området. Trots att kvalitativ data är
vidsynt kring alternativa förklaringar hävdar Denscombe att det kan finnas tendenser att de
blir förenklade, genom att data som inte passar in på resonemanget sorteras bort83. Problemet
kring detta åtgärdades via detaljrik redovisning av den empiriska undersökningen, och
dessutom åtgärdar årsredovisningarna och redovisningsstandarderna problemet eftersom de är
offentliga handlingar.
Utöver att enbart använda kvalitativ data användes också kvantitativ data, vilket utgjordes av
rapporteringsindexet. Johannessen och Tufte hävdar att kvalitativa undersökningar är ytterst
lämpliga som förberedande underlag till kvantitativa efterforskningar, eftersom den
kvalitativa delen bidrar med användbar kunskap som kan utnyttjas i den kvantitativa delen84.
Användningen av kvantitativ data medförde också en ytterligare dimension till uppsatsens
resultat. Ytterligare fördelar som Denscombe vill framhäva om kvantitativ analys är att
undersökningen förbättras rent vetenskapligt, då data utgör grunden för statistiska tekniker,
som påvisar ökad tillit till resultatet85. Visserligen utnyttjades inte de kvantitativa data på ett
sådant sätt, utan tydliggjorde endast i vilken omfattning bolagen uppfyllde de
rekommenderade rapporteringskraven. Därtill grundar sig inte det resultatet på subjektiva
tolkningar, utan på objektivt sammanställd data, vilket också understöds av att de inhämtades
från finansiella rapporter. Vidare påpekar Denscombe att det finns flertalet nackdelar med
kvantitativa analyser. De främsta är att den baseras på ett litet urval, och tillika subjektivt
sådant också86, men då redovisningen ska vara enhetliga hjälper det till att validera resultatet
utifrån urvalets storlek.
2.4.1 Reliabilitet
Denscombe förklarar innebörden av reliabilitet som tillförlitlighet och med det menas
huruvida forskningen är neutral i sin position, samt om dess resultat skulle åstadkommas om
andra undersökningar gjordes. Han förtydligar detta genom att poängtera att det är data,
insamlingsmetoden och hur data bearbetas i uppsatsen som utgör huruvida forskningen är
tillförlitlig. Följaktligen innebär detta att det redogörs i forskningens mål och grundläggande
premisser, metoden som användes för att frambringa resultatet och den bakomliggande
argumenteringen, som grundlade de beslut som fattades för att skapa undersökningen.87
Uppsatsen har hög reliabilitet eftersom den baserades på offentliga handlingar –
årsredovisningar och redovisningsstandarder. Vidare följer också att redovisningsstandarder
anses vara praxis inom redovisningen och årsredovisningarna är unika för varje företag, varför
detta säkerställer trovärdigheten för data som användes. Det går också att verifiera all data
som uppsatsen utnyttjade och det bör gå att återbygga uppsatsen endast genom att förstå
metoden, då all data är offentlig och publicerad i accepterade rapporter och litteratur.
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Emellertid påpekar Plantin, Haresh och Shin att det inte har gjorts alltför omfattande
undersökningar på uppsatsens område, men däremot har studier utförts på närliggande
områden inom redovisningen som underbygger uppsatsens resultat88, vilket förbättrar
reliabiliteten. Dessutom finns det en omfattande argumentation om hur forskningen
genomfördes, vilket skapar en större tillförlitlighet för uppsatsen och dess resultat. Varje steg
kunde följas för hur kartläggningen genomfördes och varför de stegen utfördes, samt vad de
bidrog med till forskningsresultatet.
2.4.2 Validitet
Johannessen och Tufte framhåller att det finns många olika former av validitet, nämligen
begreppsvaliditet, intern validitet och yttre validitet, men endast begreppsvaliditet berör
uppsatsens utformning. Begreppsvaliditet innefattar den generella företeelsen som ska
undersökas och de konkreta data som används, och det är framförallt förhållandet mellan
dessa två aspekter som det fokuseras på. Validiteten är hög om de data som används är
representativ för den generella företeelsen.89 De data som användes i uppsatsen var företagens
beskrivning av sina värderingsmetoder för verkligt värde, och de rekommenderas ha sitt
ursprung i de redovisningsstandarder som berör området, vilka alla är kända för allmänheten.
Det kan däremot diskuteras huruvida det är ett tillräckligt argument för att data ska anses vara
representativt, men då data i årsredovisningarna sammanställs utifrån redovisningsstandarder
och företagen rekommenderas följa dem bör det finnas en konsensus kring uppsatsens data.
Följaktligen är uppsatsens validitet relativt hög, vilket också bekräftas av att antalet företag
som implementerar verkligt värde på finansiella tillgångar tenderar att vara publika företag,
och urvalet bestod enbart av publika bolag. Redovisningsstandarderna används av alla bolag
som handlar och äger finansiella instrument, vilket nästan alla bolag gör i någon form (enligt
Chorafas är det åtminstone 7000 noterade europeiska bolag som berörs av IAS 39)90, varför
också validiteten blir stor.
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3. Teori
3.1 Ramverk för redovisningen
Redovisningen tenderar att vara ett gemensamt språk för hela kapitalmarknaden, och för att
alla ska kunna erhålla likvärdig standard på redovisningen krävs en utformad ram som
beskriver målen med redovisningen och hur dessa mål ska uppfyllas. Det finns emellertid två
distinkta anledningar till varför det finns ett gemensamt ramverk som redovisningens aktörer
ska följa91:
•

Redovisningsstandardsättarna använder utstakade referensramar för att ge dem själva
riktlinjer vid utformande av nya redovisningsstandarder och revidering av gamla
standarder.

•

Det är emellertid inte bara standardsättarna som är i behov av ramverk, utan de
tillämpas också av de som skapar redovisningen och då som vägledning kring hur
redovisningen ska utformas.

Ramverket är av dessa två anledningarna lämpliga både för producenten (redovisarna) och
användaren (de som läser redovisningen). Redovisningen anses vara ett sätt att förmedla
information, från företagen till intressenterna, och utifrån ramverket skapas en gemensam
plattform för alla redovisare för hur de ska rapportera den nödvändiga informationen
intressenterna efterfrågar. Vidare är dessa referensramar inte lagar, utan endast
rekommendationer, det vill säga normer för hur redovisningen ska utformas92. Eftersom det är
normer kan ramverken också användas för att tolka redovisningsstandarder och eventuella
frågeställningar som inte kan besvaras utifrån befintliga normer eller standardiserade
rekommendationer93. Referensramarna ska anses som vägledning inom redovisningens värld.
3.1.1 Ramverk för FASB
FASB anser att det främsta syftet med redovisningen är att tillhandahålla användarna ett
underlag för att kunna fatta investeringsbeslut med sina knappa resurser. Effektiva finansiella
rapporter ska uppfylla många objektiv, såsom att hjälpa nuvarande och potentiella investerare,
långivare och andra användare att kunna fatta beslut kring investeringar och krediter och
potentiella kassaflöden. Dessutom ska rapporterna tillhandahålla information rörande
företagets resurser (anläggningstillgångar) och dess ekonomiska resurser (eget kapital), och
det ska rapporteras om äganderätt och värdeförändringar. Vidare ska det också informeras om
resultat, prestation, likviditet, solvens och kassaflöden. Därtill ska ledningens agerande och
prestation kunna utvärderas. Till sist ska användarna kunna förklara och tolka den finansiella
informationen.94
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Utifrån ramverket menar FASB att redovisningens kvalité utformar en hierarki som består av
sex nivåer:
1. Nivå ett behandlar beslutsfattarnas avgörande kring vilken redovisningsinformation
som är användbar (vilket påverkas av det beslut som ska fattas), metoderna som
tillämpas vid beslutsfattandet, redan erhållen information och beslutstagarens förmåga
att använda informationen.
2. Nivå två informerar att kostnaderna inte får vara högre än nyttan med redovisningen.
3. Nivå tre delger att redovisningen måste vara förståelig, vilken kan klassificeras på två
sätt: om användaren förstår redovisningsspråket eller om innehållet rapporteras på ett
sådant sätt att det är anpassat för den tilltänkta användaren.
4. Nivå fyra behandlar användbarheten av redovisningen vid beslutsfattande, som
innebär att informationen måste vara relevant och tillförlitlig för att kunna vara
användbar. Informationen är relevant när dess innehåll kan påverka beslutet, vilket
görs när innehållet kan användas för att förutspå händelser och för att fatta det beslutet
i fråga. Tillförlitlig information innebär att den representerar det den ska företräda.
Dessutom måste innehållet vara verifierbart, vilket kan uppnås till exempel genom att
använda olika värderingsmetoder eller med olika värderare som använder en likadan
metod. Utöver det ska också innehållet demonstrera en rättvis bild, vilket innebär att
redovisningen ska motsvara de händelser och resurser som de representerar. Tillika
måste informationen också vara neutral, ingen jävighet ska förekomma.
5. Nivå fem betonar att redovisningen måste vara jämförbar, dels med andra perioder och
även med andra företag.
6. Nivå sex framhäver att endast sådan information som är väsentlig ska redovisas.
Oväsentlig information kan vara information som inte gör någon nytta för investerarna
eller att transaktionerna innehåller för låga summor och därför blir obetydliga för
helhetsbilden.95
3.1.2 Ramverk för IASB
Enligt IASB är avsikten med finansiella rapporter att tillgodose användarnas
informationsbehov, då de fattar beslut med ekonomisk inriktning, till exempel aktieköp,
bedöma företagsledningens agerande, bedöma företagets förmåga att betala sina anställda.
Dessutom är de finansiella rapporterna lämpliga till att utvärdera ett företags solvens,
fastställa skattepolitik, bedöma huruvida företaget har kapacitet att dela ut vinster, underlag
för statistiska uppgifter och styrmedel för företagsverksamheten. Dessutom ska finansiella
rapporter utge information om företagets ekonomiska tillstånd, det vill säga resultat och
eventuella förändringar rörande den ekonomiska positionen.96
Användarna av finansiella rapporter innefattar investerare, anställda, långivare, leverantörer,
kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt. Alla användares informationsbehov kan
inte tillfredställas, men vissa behov är gemensamma för dem. Följaktligen har
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användargruppen riskkapitalisters informationsbehov blivit standarden för vilken typ av
information som efterfrågas, varför deras behov ska tillfredställas via de finansiella
rapporterna. För att kunna uppfylla användarnas önskemål måste informationen vara
användbar för dem, varför kvalitativa egenskaper ska uppfyllas med de finansiella
rapporterna, och de fyra mest betydande är:97
1. Innehållet ska vara begripligt för användarna (det förutsätter emellertid att användarna
har lämplig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning).
2. Informationen ska vara av värde, varför den måste vara relevant som beslutsunderlag
(informationen ska påverka användaren vid beslutsfattande).
3. För att informationen ska vara relevant krävs det att den är väsentlig och har en viss
karaktär (rätt information måste finnas med som berör företagets finansiella ställning).
4. Informationen ska vara tillförlitlig, vilket uppnås om den inte är felaktig och objektiv.
Förutom de fyra egenskaperna ska informationen också visa en korrekt bild, vilket påverkar
tillförlitligheten (transaktioner som är aktuella eller förväntas vara aktuella ska återges).
Vidare måste informationen korrekt demonstrera vilka transaktioner som har en ekonomisk
innebörd eller förväntas ha det. Därtill får informationen inte vara vinklad, den måste vara
neutral och osäkerheten kring informationens innehåll måste behandlas varsamt av
redovisaren (se försiktighetsprincipen). Innehållet i rapporterna ska vara fullständigt, men
hänsyn måste tas till kostnaden att frambringa informationen. Användarna måste också kunna
jämföra innehållet över åren för att framställa trender och mönster i företagets resultat och
ekonomiska ställning.98
För att underlätta för företagen vid upprättande av finansiella rapporter finns det fyra
avvägningar för framställandet av rapporternas information99:
Tidsaspekten – med hänsyn till relevansen ska rapporterna publiceras i rimlig tid efter
framställande, eftersom informationens tillämplighet är tidsbestämd.
Nytta/kostnad – informationens nytta ska vara större än kostnaden att framställa den.
De kvalitativa egenskaper – det går inte att uppfylla alla kvalitativa egenskaper vid
upprättande av rapporterna, varför en balans måste finnas kring dem.
Rättvisande bild – om rapporternas utformning följer de kvalitativa egenskaperna uppfattas
innehållet ge en rättvis bild över företagets finansiella ställning.
3.1.3 Diskussion kring ramverken
Artsberg påpekar att om redovisningen är relevant kan användarna utnyttja redovisningsdata
på fyra olika sätt: via företagsledningens egna prognoser, via historiska data som grund för
framtida prognoser, utifrån centrala indikatorer (till exempel skuldsättningsgrad, fritt eget
kapital och räntabiliteten). Det sista sättet är via bekräftande information, såsom strategiska
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förvärv och förändring i ledningen. Vidare är Artsberg tveksam till hur pass lämplig
redovisningsdata är som input vid beslutsmodeller, vilket författaren påvisar med
aktiepriserna, att de innehar ett övervärde kontra det redovisade värdet. Emellertid
motargumenterar Artsberg sig själv via påpekandet, att vid krissituationer, som IT-kraschen
och finanskrisen, korrigeras aktiepriserna ganska fort och tenderar att närma sig det
redovisade värdet, varför historisk data kan vara användbar.100 Vidare framhäver Schroeder,
Clark och Cathey att kostnaden och nyttan inte båda kan uppfyllas om samhällets behov ska
fullgöras, eftersom de båda faktorerna är varandras motpooler. Därtill finns det inga tydliga
direktiv på vad som är väsentligt att redovisa, utan Schroeder, Clark och Cathey anser att det
krävs gott omdöme.101
Angående redovisningens tillförlitlighet menar Artsberg att det finns svårigheter att uppnå en
perfekt sådan, eftersom tillgångar och skulder ska beräknas. För att kunna genomföra
mätningar som reflekterar tillförlitlighet bör sofistikerade kalkylsystem utvecklas, sådant
system kan vara till hjälp vid beräkning av lager och pågående arbete, emellertid finns det
tillgångar som inte går att mäta. Sådana tillgångar kan till exempel vara komplexa finansiella
instrument. Artsberg anser att tillförlitligheten kan förbättras via notsystemet, eftersom det då
kan förmedlas hur värderingar har utförts. Vidare understryker Artsberg att jämförbarheten
också är viktig att kunna utföra, eftersom det förbättrar det informativa värdet när det gäller
ekonomiska möjligheter och prestationer. För att användarna ska kunna jämföra redovisning
från tidigare år och mellan olika företag krävs det likvärdiga redovisningsprinciper, vilka,
enligt Artsberg, får som uppgift att standardisera behandlingen av redovisningen. Emellertid
får standardiseringen inte medföra till strikt redovisning, där händelser bortses från att vara
relevanta gentemot användarna.102

3.2 Redovisningsprinciper (redovisningens kommunikation)
För att kunna förstå de båda ramverkens syften samt redovisningen har ett specifikt språk
utformats som innefattar de erkända redovisningsprinciperna. Dessa principer har som uppgift
att beskriva hur redovisningen fungerar, vilket gör att kommunikationen mellan
redovisningens aktörer blir tydligare. Endast de mest frekvent diskuterade och de som har
störst påverkan på värderingsmetoderna kommer att benämnas, vilka är följande: 103, 104, 105
•

Fortlevnadsprincipen – innefattar att tillgångar och skulder värderas utifrån antagandet
att företaget kommer att bedriva sin verksamhet i all framtid.

•

Konsekvensprincipen – företagen kan inte byta värderingskoncept varje år utan orsak,
eftersom det ska vara möjligt att jämföra bolag över tiden.

•

Försiktighetsprincipen – innebär att kostnader redovisas i sin helhet före en aktivering
av utgiften (periodiserar kostnaden för utgiften).

•

Realisationsprincipen – adresserar när en intäkt och en kostnad ska belasta resultatet,
och har två innebörder beroende på vilket synsätt som används. Om ett
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innebördssynsätt appliceras har en transaktion inträffat när en generell värdeökning
eller värdeminskning skett utifrån marknadsaspekterna. Används ett formsynsätt ska
en faktisk transaktion ha förekommit (äganderättsskifte).
•

Matchningsprincipen – innebär att intäkter och kostnader ska matchas mot varandra,
att de ska redovisas under samma period de uppstår

•

Objektivitetsprincipen – redovisningen ska anknytas till händelser som kan intygas
och till värderingar som det finns hög samstämmighet (bevisbördan är på företaget),
för att minska godtyckligheten med egen påverkan på redovisningen.

•

God redovisningssed – fokuserar på hur redovisningen faktiskt utförs, och inriktar sig
på enskilda metoder istället för helheten, varför det handlar om processerna för
redovisningen. Vidare innebär begreppet också att ny redovisningspraxis bygger på
redan etablerad praxis.

•

Rättvisande bild – innebär att redovisningen ska vara sann och rättvis, att
redovisningen ska grundläggas utifrån fakta och den ska vara lämplig och fullständig,
då redovisningsinnehållet inte ska vilseledande. Det är användaren av redovisningen
som placeras i fokus, varför helhetsbilden av redovisningen är det viktiga.

3.3 Redovisningsperspektiv
Redovisningens ramverk och principer har inte bara uppstått, utan dessa har arbetats fram
utifrån skriven redovisningsteori. Artsberg berättar att teoriskapandet för redovisning
påbörjades relativt sent i jämförelse med när själva redovisningen började implementerades
och de första teorierna fokuserade bara på att beskriva hur bokföring gick till och inte varför
bokslut upprättades. Under tidigt 1900-tal påbörjades konkreta teorier för redovisningen, och
Artsberg påpekar att dessa fokuserade på två olika inriktningar, antingen deskriptivt (utgår
ifrån redan existerande praxis) eller normativt (utgår ifrån teoretisk ursprung och ämnar
förändra befintlig praxis). De olika inriktningarna härstammade till stora delar från ett
delområde inom nationalekonomin, mikroekonomisk teori.106 För att få en ökad förståelse i
konstruktionen av dagens redovisning beskrivs nedan det deskriptiva synsättet, men för att
också åskådliggöra att dagens redovisning inte är en patentlösning beskrivs också det
normativa synsättet. Endast de mest relevanta ansatserna för forskningens område beskrivs.
3.3.1 Deskriptivt Redovisningsperspektiv
Deskriptivt synsätt ämnar förklara varför redovisningen praktiseras och utformas som den
gör. Artsberg menar att deskriptiva teorier skapar förståelse om vilka faktorer som påverkar
redovisningsområdet.107 Nedan följer fem utstakade deskriptiva teorier:
•
•
•
•
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Kapitalmarknadsperspektivet
Idag är det dominerande synsättet inom redovisningsteori att redovisningen ska vara
användbar för de aktörer som beslutar huruvida de ska köpa, sälja eller fortsätta äga aktier.
Kapitalmarknaden är i fokus eftersom den anses inneha effektiva metoder för att allokera
resurser, varför redovisningen måste hjälpa investerarnas beslutstagande. Att fatta beslut om
en investering krävs förarbete; jämföra olika investeringsalternativ och förutspå framtida
avkastningar. Således är det nödvändigt att redovisningsrekommendationerna är enhetliga och
tre kriterier är i fokus när redovisningen utformas: den ska vara relevant, neutral och
tillförlitlig. Bättre information minskar risken för investerarna, eftersom deras analyser kan
utföras med mer exakthet. Kapitalmarknadens förhållande till redovisningsinformationen är
emellertid omdiskuterad. Då redovisningen består av historiska data är de inte lämpliga att
extrapolera in i framtiden med. Det finns emellertid olika uppfattningar om huruvida
redovisningen är användbar för kapitalmarknaden och i vilken form informationen är
användbar.108
Den effektiva marknadshypotesen
En marknad har tre olika effektivitetsgrader, svag, halvstark och stark och beroende på vilken
nivå marknaden har på sin effektivitet påverkar det hur informationen är inräknad i
marknadspriserna. En starkt effektiv marknad har all tillgänglig information inkluderad i
marknadspriserna, och informationen medräknas omgående vid uppkomst. Vidare återspeglar
priserna också all insiderinformation, varför det inte går att utnyttja information till sin egen
fördel. Om marknaden är halvstarkt effektiv är en del av all information medräknad, men
endast sådan som är publik och förståelig, och de flesta studier stödjer den här typen av
marknad. Om marknaden är svagt effektiv baseras marknadspriserna på historiska uppgifter,
varför redovisningen inte har någon riktigt uppgift att uppfylla på en sådan typ av marknad.
Om all redovisning baseras på historiska kostnader finns de redan medräknat i priset, och
ingen ny information har genererats. Alla spekulationer och prognoser för framtiden som
återfinns i redovisningen har inte någon inverkan på en svagt effektiv marknad, då sådan
information inte medräknas i marknadspriserna.109, 110
Värdeteorin
Ansatsen om värde fokuserar på att redovisningen ska tillhandahålla optimal data åt specifika
beslutsmodeller, vilket användarna utnyttjar för att fatta sina beslut. Problemet med ansatsen
är att data inte kan vara utformad så att den passar alla användare. Redovisningsinformation är
ämnad för en bred grupp användare med olika behov och användningsgrad, varför deras
behov kommer att skilja sig kring: redovisad information, fokus på typ av information,
beslutsprocesser och uppfattningsförmåga. Följaktligen ska information rörande ekonomiska
händelser och objekt redovisas på ett sådant sätt att alla användare kan ta del av informationen
utifrån sitt eget syfte.111
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Agentteorin
Hur redovisningen är utformad kan också förklaras av agentteorin. Denna infallsvinkel
fokuserar emellertid på aktörernas relationer till varandra inom redovisningen istället för
informationsinnehållet, men förklarar ändock redovisningens innehåll. Relationerna mellan
aktörerna är inte friktionsfria, utan agenten tenderar att utnyttja principalen för att förbättra sin
egen nyttograd. En agent är en entitet som agerar åt någon annan entitets intresse även kallad
principal. Agenten försöker alltid maximera sin egen nytta och det uppnås via uppfinningsrika
och innovativa metoder. Ett agentförhållande existerar mellan ett företags ledare och
aktieägare och problemet som uppstår är att ledarna maximerar sin egen nytta på aktieägarnas
bekostnad. Ett exempel kan vara att en ledare använder redovisningsmetoder som genererar
lägre/högre vinst, för att förbättra sin egen nytta, vilket inte främjar aktieägarna. Problemet
uppstår främst då ledarens arvode är direkt kopplat till företagets vinst. Agentteorin förklarar
också varför flera olika värderingsmetoder tillämpas på en och samma transaktion, vilket
ämnar vara ett försök att minimera risktagandet utifrån valet av metoder.112, 113
Samhällsteorin
Samhällsteorin menar att redovisningen är en samhällelig företeelse och anser inte att
redovisningens uppgift är att förse kapitalmarknaden med information. Kännetecknena för
samhällsteorin är dess starka kritiska förhållningssätt gentemot den realistiska och objektiva
verklighetsuppfattningen. Teorin anser inte att redovisningen kan återspegla verkligheten,
såsom kapitalmarknadsperspektivet menar är möjligt via dess förhållningssätt om att
redovisningen är ett informationsverktyg.114
3.3.2 Normativt redovisningsperspektiv
Det normativa synsättet ämnar förklara hur redovisningen bör utformas och praktiseras.
Artsberg antyder att med hjälp av detta perspektiv går det att frambringa vad som är
eftertraktat inom redovisningen, men dessa teorier är emellertid beroende av de deskriptiva
teorierna, då det krävs en förståelse om vad som redan finns.115 Nedan presenteras fyra
etablerade ansatser med fokus på ett normativt perspektiv:
• Kapitalmarknadsperspektivet
• Human Information Processing approach
• Händelseansatsen
Kapitalmarknadsperspektivet
Kapitalmarknadsperspektivet har också en normativ synvinkel. Om kapitalmarknaden inte tar
hänsyn till all redovisningsinformation som finns tillgänglig kan det diskuteras huruvida
aktiemarknaden beaktar redovisningen i sin helhet. Frågan som ställts är om investerare
accepterar redovisat resultat utan att ta hänsyn till vilka metoder som tillämpats för att
frambringa resultatet. Inom redovisningen finns det ett antal olika metoder att applicera på en
och samma transaktion, varför hänsyn måste tas till värderingsmetoderna innan resultat
jämförs för att inte erhålla en vilseledande bild av analysen. Redovisningen har också
kritiserats för att den inte är relevant i och med att den inte speglar de marknadsmässiga
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värdena, på grund av för konservativt tänkande. Mot en sådan kritik finns det två tänkta
motsägelser, att marknaden antas vara effektiv och att det är möjligt att bedöma företagets
utveckling och marknadsvärde utan att marknadsvärden används som värderingsmetoder i
redovisningen. Således antas det också finnas ett samband mellan historia och framtid.116
Human Information Processing approach (HIP)
HIP grundar sig i beteendevetenskapen och behandlar beslutsfattandet. Fram tills ansatsen
etablerats antogs människan vara rationell i sina beslut då valen görs utifrån det optimala för
individen själv (nationalekonomisk teori). Emellertid åskådliggjorde den nya teorin att
människan har begränsad förmåga att ta rationella beslut, då individen inte har förmågan att
maximera beslut. Det som skiljer beteendevetenskapen gentemot den nationalekonomiska
teorin är, ur ett förenklat perspektiv, problemlösningshanteringen. Problemlösningen inom
beteendevetenskapen har flera steg, först registreras informationen, därefter hanteras den,
omvandlas och förändras för att skapa en lösning. Eftersom människan har ett begränsat
operationellt minne blir informationsinhämtningen selektiv, varför problemlösningsprocessen
begränsas och blir missvisande. Därtill antas människan lösa problemen i steg och inte direkt,
vilket kan försämra lösningen. I detta hänseende är det viktigt att fundera på hur
informationen i redovisningen ska presenteras för att förbättra utgångspunkterna ur ett
besluts– och lösningssynpunkt.117, 118
Händelseansatsen
Händelseansatsen utvecklades utifrån redovisningsinformationens relevans. Händelseansatsen
åtgärdar problemet via sitt syfte ”att tillhandahålla relevant information om ekonomiska
händelser som kan vara användbara för alla varierande beslutsmodeller”. Redovisningen
tillhandahåller information om händelser (uppnåbara observationer av specifik karaktär
utifrån en aktion – någonting som kunde förutses och därefter skådas) och låter sedan
användaren anpassa vilka händelser beslutsmodellen ska innehålla. Användaren omvandlar
händelserna till redovisningsinformation, vilket gör att redovisningens innehåll reflekterar
observationer från verkligheten, vilket minimerar ledarnas influens över redovisningen. Om
användaren tillämpar och utvärderar data utifrån händelser kommer värderingsproblem,
jävighet och informationsförluster att undvikas. Målet med händelseansatsen är att
redovisningen ska maximera framtida prognosers noggrannhet utifrån redovisningen, genom
att fokusera på det mest relevanta egenskaperna i händelserna som är nödvändiga för
användarnas beslutsförmåga119

3.4 Värdering av finansiella tillgångar
3.4.1 Inledning
Värderingskoncepten påverkas främst av redovisningsteorier, som försöker besvara på
frågorna för vem/vilka redovisningen är ämnad för? Och vad konsumtionen av redovisningen
ska vara till för? Artsberg menar att dessa två frågor kan, på ett kortfattat sätt, likställas med
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vilket syfte redovisningen har120. Således är det centralt då tillgångsvärdering ska göras,
eftersom värderingskoncepten influeras av redovisningens syfte.
För att kunna förstå hur en finansiell tillgång erhåller sitt värde krävs det, enligt Artsberg, att
begreppet värde förklaras mer ingående. Redovisningsteorierna tenderar att utgå ifrån
nationalekonomin, varför också definitionen på värde erhålls från det området, och Artsberg
påvisar att begreppet har likställts med nytta, och då är fokus på framtiden, förväntad nytta
eller framtida förväntade fördelar. Emellertid påpekar Artsberg att nyttan inte är den kostnad
som måste uppbäras för att erhålla nyttan, utan endast den ekonomiska vinning som erhålls
utifrån kostnaden.121 Ett exempel som belyser detta mer tydligt är en aktieinvestering. Aktiens
framtida förväntade betalningar resulterar i investeringens nytta, vilket kan ske både i ökad
aktiekurs och/eller aktieutdelning. Beroende på investeringens löptid kommer det att avgöra
dess värde i nutid då den diskonteras för att få ett nuvärde. Investeringen blir tillgången som
utgör grunden för att generera den framtida nyttan, men detta är inte i linje med hur FASB har
definierat en tillgång, att en tillgång är någonting som har framtida fördelar istället för
generering av framtida fördelar122, 123. Artsberg anser att fokuseringen på framtiden och inte
på nutiden förklaras av vad som bedöms vara den mest korrekta värderingsmodellen,
diskonterade nuvärden av framtida kassaflöden, som i enkel bemärkelse betyder
marknadsvärdet. Följaktligen är Artsberg av åsikten att balansräkningens syfte övergår till att
bli en grund för att kunna förutspå framtida nytta.124
3.4.2 Värderingskoncept för finansiella tillgångar
Vid värdering av finansiella tillgångar finns det tre etablerade koncept125, 126:
•

Anskaffningsvärde (Historical Cost)

•

Det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet (the lowest of cost or market
value)

•

Verkligt värde (Fair Value)

För att belysa tydligare hur de tre värderingskoncepten appliceras används en finansiell
tillgång som hjälp. Om tillgången ska värderas till anskaffningsvärdet betyder det att dess
värde är kostnaden som uppstod för att anskaffa den. Om det lägsta av anskaffningsvärdet och
marknadsvärdet används görs en prövning, det värde som är lägst av antingen
anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet värderas tillgången till. Om tillgången värderas till
verkligt värde betyder det att tillgångens nutida värde fastställer tillgångens värde, vilket
tenderar att vara marknadsvärdet.127
Alla de tre koncepten har för- och nackdelar. Vad anbelangar anskaffningsvärdet menar
Schroeder, Clark och Cathey att det kritiseras för att det inte värderar till verkligt värde,
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anskaffningsvärdet ger bara information om det som varit och inte upplysning om det aktuella
marknadsvärdet, som verkligt värde gör. Beroende på vad målet är med redovisningen, om
det är riktat gentemot kapitalmarknaden, är återanskaffningsvärdet på tillgången relevant
information, vilket verkligt värde demonstrerar, emellertid poängterar endast Schroeder, Clark
och Cathey detta. Icke desto mindre menar Artsberg att anskaffningsvärdet är det mest
objektiva, då transaktionen kan verifieras utifrån företagets bokföring. Dessutom påpekar
Artsberg att det konceptet är mer verkligt än verkligt värde eftersom först när vinsten faktiskt
är realiserad är den verklig (transaktionen har inträffat och kan verifieras). Vidare blir också
värdeförändringen konstant, vilket Allen och Carletti förklarar resulterar i att alla kortsiktiga
värdeförändringar ej behöver redovisas, vilket också kan vara en nackdel då
anskaffningsvärdet kan vara för högt jämfört med tillgångens marknadsvärde, vilket ger en
missvisande balansräkning. FASB genomförde en studie, som bekräftar det sistnämnda
argumentet, om värderingskonceptet anskaffningsvärde då aktiemarknaden föll och samtidigt
steg året därpå, vilket skedde åren 1973-74. Undersökningen resulterade i att företagen hade
värderat sina finansiella tillgångar till ett högre värde än det aktuella marknadsvärdet, då inga
justeringar gjorts.128, 129, 130
Värderingskonceptet lägst av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet tar hänsyn till både
marknadspriset och anskaffningspriset, varför, enligt Artsberg, försiktighetsprincipen
tillämpas till fullo, men ändock har kritik uppstått. Schroeder, Clark och Cathey anser att
konceptet har gjort att finansiella tillgångar har delats upp på kortsiktiga och långsiktiga
investeringar. Båda grupperna värderas enligt konceptets krav, men tillgångarna separeras i
behandlingen av när realiserade vinster och förluster ska rapporteras. De fortsätter med att
påvisa att för de kortsiktiga investeringarna rapporteras alla värdeförändringar, men de
långsiktiga investeringarnas värdeförändringar rapporteras endast som förlust, då som
negativt eget kapital. Schroeder, Clark och Cathey bedömer att förespråkare av konceptet
lyfter fram att inga övervärderingar görs på tillgångarna, då det finns alternativ att välja på.
Emellertid menar kritikerna att de finansiella instrumenten inte behandlas konsekvent,
gällande hur vinster och förluster ska rapporteras.131, 132
Vidare är Schroeder, Clark och Cathey av åsikten att det också är inkonsekvent att bara
erkänna värdeökningar upp till anskaffningsvärdet och inte till marknadsvärdet. Dessutom
menar de att när en tillgång säljs rapporteras alla tidigare värdeförändringar för den perioden,
vilket gör att matchningsprincipen inte följs. Däremot följs försiktighetsprincipen när
konceptet implementeras, och Artsberg poängterar att detta åstadkoms eftersom det finns två
olika huvudmetoder för att fastställa värdering (anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet).
Emellertid kan försiktighetsprincipen medföra att värderingskonceptet skapar felaktiga
värderingar, vilket FASBs undersökning för åren 1973-74 visar. De företag som använde
konceptet gjorde nedskrivningar på sina finansiella tillgångar när börsen rasade, men gjorde
aldrig några uppskrivningar när kapitalmarknaden hade återhämtat sig. Resultatet blev att
företagen värderat sina finansiella tillgångar till ett lägre pris än de anskaffat dem för och
också det aktuella marknadspriset. Enligt Artsberg försvaras detta av att framtida
spekulationer är ovissa och marknaden tenderar att fluktuera, varför det är säkrare att göra
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mindre riskfyllda
alternativen.133, 134

värderingsbedömningar,

varför

konceptet

kan

föredras

framför

Schroeder, Clark och Cathey framhåller att förespråkarna till verkligt värde anser att
konceptet hjälper användarna, då de lättare kan utvärdera företagets prestation. De påpekar
också att enligt ramverket för FASB är användarna intresserade av information om summor,
tid, och risk kring bolagets förväntade kassaflöden, vilket verkligt värde genererar. Därtill
betonar Artsberg att marknadsvärdet är det aktuella värdet och är då lämpligt att använda när
bokslutet upprättas, vilket då återspeglar företagets marknadsvärde på balansdagen. Vidare
poängterar också Schroeder, Clark och Cathey att värdering till verkligt värde hjälper
investerarnas egna investeringsstrategier, eftersom djupare kunskaper genereras om
potentiella kassaflöden. Därtill menar de att i verkligt värde, om det antas vara
marknadsvärdet, ingår en marknadskonsensus om förväntat resursflöde i en finansiell tillgång
och därtill är marknadsräntan diskonterad i priset och likaså justerad för risk.135, 136
Dessutom anser Schroeder, Clark och Cathey att den inkonsekventa hanteringen av finansiella
instrument försvinner eftersom alla tillgångar hanteras likadant, varför jämförbarheten blir
bättre mellan företagen. Värdeförändringar rapporteras för den period de inträffar, vilket
också följer erkända principer och Artsberg informerar att det också påstås att marknadsvärdet
anses vara lika objektivt som anskaffningsvärdet, då anskaffningsvärdet ursprungligen
härstammade från ett marknadsvärde. Därtill finns det officiella prisnoteringar för de flesta
finansiella tillgångarna. Den kritik som ursprunglig framfördes (och fortfarande görs) var/är,
enligt Allen och Carletti, problematiken om hur tillgångar som inte har en aktiv marknad ska
värderas, eftersom det blir svårt att få ett rättvist värde. Dessutom påpekar Artsberg att
verkligt värde medför större resultatfluktueringar, då alla värdeförändringar tas upp på
resultaträkningen.137, 138, 139
Artsberg hävdar också att IASB anser att verkligt värde utgör ett stabilare underlag när
framtida kassaflöden ska bedömas, vilket också hjälper när företagsjämförelser genomförs.
För övrigt tenderar verkligt värde att ge en uppfattning om bolagens egen riskbedömning. Till
sist kan också konceptet skapa ett bättre underlag för när företagsledare och dess aktiviteter
ska utvärderas. Emellertid framhåller också Artsberg att IASB kritiserat värderingskonceptet
verkligt värde, och lyfter fram att företagens resultat kommer att variera i större utsträckning
än tidigare, vilket kan komplicera företagsvärderingen. IASB menar också att redovisningen
kan bli dyrare att framställa eftersom värderingsprocessen för icke-noterade instrument
involverar uppskattningar, vilket medför ökad tidsåtgång, följaktligen ökade kostnader. Till
sist framhåller IASB misstro till konceptet då uppskattningar nyttjas på bekostnad av direkta
marknadsnoteringar, varför också försiktighetsprincipen överges.140
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Plantin, Haresh och Song har framställt tre olika scenarion som påvisar vilket
värderingskoncept som bör användas för att minimera värderingsineffektiviteten:141
1. Finansiella tillgångar med kort livstid bör värderas till verkligt värde istället för till
anskaffningsvärdet, då verkligt värde medför lägre ineffektivitet. För instrument med
lång livstid är motsatsen korrekt, att endast anskaffningsvärdet bör användas.
2. För finansiella tillgångar som är högst likvida (aktiv marknad med många aktörer)
medför en värdering till verkligt värde en lägre ineffektivitet än anskaffningsvärdet
och det motsatta är korrekt för instrument som är illikvida (inaktiv marknad med
ytterst få aktörer).
3. Finansiella instrument som anses ha låg auktoritet på balansräkningen (junior assets)
bör värderas till verkligt värde istället för sitt anskaffningsvärde, då verkligt värde
medför lägre ineffektivitet. Det motsatta är korrekt för finansiella tillgångar med hög
auktoritet (senior assets)
Plantin, Haresh och Song menar att ineffektiviteten uppstår eftersom anskaffningsvärdet
skapar ett felaktigt värde. Ur ett kortsiktigt perspektiv anses det bäst att sälja tillgångar som
har ökat i värde om de är värderade till sitt anskaffningsvärde, eftersom en försäljning är det
enda sättet att få värdeökningen att återspegla på företagets värde. Om ingen försäljning görs
återspeglas inte den finansiella tillgångens värdeökning. Således skapar reglerna för värdering
inom redovisningen incitament för bolag att sälja sina tillgångar värderade till
anskaffningsvärde då en värdeökning har inträffat. Emellertid leder försäljningarna, när
värdeökning skett, till ineffektiva försäljningar, eftersom företagen inte har några incitament
att sälja sina tillgångar om de behövs.142
Lösningen på ineffektivitetsproblemet i värderingskonceptet anskaffningsvärde är, enligt
Plantin, Haresh och Song, att implementera verkligt värde, där tillgångarna värderas utifrån
sitt transaktionspris, men lösningen är emellertid inte fullständig. Eftersom verkligt värde
baserar sin värdering på marknadstransaktioner skapar illikvida marknader en annan typ av
ineffektivitet. Följaktligen resulterar det i att instrument värderas till ett lägre värde än deras
faktiska värde. Författarna påpekar att transaktionspriset genererar en negativ kedjeeffekt för
alla aktörer (speciellt för dem som äger tillgångar som handlas på illikvida och vill fortsätta
att inneha dem). För att undgå kedjereaktionen försöker aktörer, ur ett kortsiktigt perspektiv,
själva sälja tillgångarna, vilket bygger på prisfallet och nedskrivningar. Plantin, Haresh och
Song är av åsikten att resultatet från verkligt värde blir en oemotståndlig volatilitet på
prissättningen som också hindrar prisets resursallokeringsroll. Sammanfattningsvis leder
verkligt värde till ineffektiva försäljningar på skakiga marknader, medan anskaffningsvärdet
leder till ineffektiva försäljningar på stabila marknader.143
Emellertid påpekar Plantin, Haresh och Song att båda värderingskoncepten kan vara
ineffektiva, vilket instruments löptid avgör. Följaktligen konstaterar författarna att värdering
till anskaffningsvärde uppvisar mindre ineffektivitet jämfört med värdering till verkligt värde
gör. Vilket de förklarar beror på den negativa kedjereaktion som uppstår vid försäljning på
illikvida marknader, och den blir mer omfattande desto längre löptiden är. Dessutom tenderar
aktörernas aktioner influeras av spekulationer, om vad de tror att andra aktörer beslutar att
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göra, vilket också ökar på den negativa spiralen. Plantin, Haresh och Song menar att det finns
en tydlig koppling mellan värdering och likviditet för verkligt värde, och när marknaders
likviditet försvinner för somliga tillgångar blir värderingskonceptet verkligt värde betydligt
ineffektivare än konceptet anskaffningsvärde.144

3.5 Värderingsmetoder för verkligt värde
Belkaoui framhäver att det finns två typer av priser som kan likställas med verkligt värde,
vilka är köppris (entry price) och säljpriset (exit price). Därtill kan också
kapitaliseringsmodellen (nuvärdesberäkning eller diskonterade framtida förväntade
kassaflöden) tillämpas för att fastställa verkligt värde. Följaktligen påpekar Belkaoui att dessa
två metoder (transaktionspris eller kapitaliseringsmodellen) kan kombineras för att frambringa
ett värderingsunderlag145. Den första metoden, marknadens prisnotering (mark-to-market),
som innefattar köp- och säljpris är den första huvudmetoden för värderingskonceptet, och
kapitaliseringsmodellen är en prismodell och är en underliggande teknik för den andra
huvudmetoden, värderingsmodeller (mark-to-model)146. Utöver kapitaliseringsmodellen
innehåller också den andra huvudmetoden ytterligare simuleringsmodeller. Nedan förklaras
de två huvudmetodernas underliggande teknikers innebörd.
3.5.1 Marknadens prisnoteringar
Köppris (Entry price)
Köppriset likställs med den summan som krävs för att anskaffa en identisk eller likvärdig
tillgång.
Två
olika
typer
av
köppris,
återanskaffningskostnaden
och
147, 148
återproduktionskostnaden.
För finansiella tillgångar är endast återanskaffningskostnaden
av intresse. Det finns fyra erkända tekniker för hur köppriset ska fastställas, via antingen
marknadens prisnoteringar (priset bestäms av de som bjuder på tillgången), specifika
prisindex, extern bedömning/värdering (tredje part) eller företagsledningens estimeringar.
Köppriset har också kritiserats och det finns främst tre viktiga aspekter att ta hänsyn till.
Belkaoui menar att priset presumeras bygga på två antaganden: att företagen anses operera på
en fortlöpande basis och att köppriset kan fastställas på ett enkelt sätt, vilka båda har
förkastats. Andra aspekten är att det anses vara svårt att korrekt definiera vad köppriset
innefattar, och idag definieras det som återanskaffningskostnaden.149 Emellertid anser
Schroeder, Clark och Cathey att köppriset är irrelevant om tillgången redan ägs av företaget.
De påpekar också att denna aspekt beror på vilket värderingskoncept som stöds och används,
eftersom köppriset endast är relevant för värdering till verkligt värde.150
Säljspriset (exit price)
Säljpriset jämställs med den summan som erhålls när en tillgång säljs, men säljpriset måste
uppfylla två krav. Det första kravet är att försäljningen inte får vara tvingad eller av arten
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likvidering, utan säljpriset ska erhållas under normala omständigheter. Sedermera ska
säljpriset motsvara det pris som kan erhållas då värderingen utförs (på balansdagen). Det finns
också ett annat koncept inom säljpriset, förväntade säljpriset (realiserade nettovärdet), vilket
hänvisar till den summan som ges vid en förväntad försäljning. Enligt säljpriset värderas alla
tillgångar till realiserade nettovärden. Tekniker för att erhålla säljpriset är marknadens
prisnoteringar från parten som säljer tillgången. Kan inte prisnoteringar nyttjas används
prisindex för försäljningar som framställts av antingen externa parter eller interna parter.
Dessutom kan också bedömningar/värderingar utföras av marknadsparter eller av
företagsledningen.151, 152
Det har etablerats specifika fördelar med att använda säljpriset. Schroeder, Clark och Cathey
menar att säljpriset ger relevant och nödvändig information för att kunna utvärdera ett
företags finansiella situation och dessutom tillhandahåller säljpriset en bättre utvärdering
gentemot företagsledningens prestationer, då det reflekterar deras gjorda val. Vidare anser
Belkaoui att en subjektiv kostnadsallokering tas bort vid implementering av säljpriset, då årets
värdeförändring är tillgångens utgående balans säljpris minus tillgångens ingående balans
säljpris. Till sist påpekar han också att säljprisets användning i finansiella rapporter anses vara
accepterat. Emellertid har säljpriset kritiserats, och då menar Schroeder, Clark och Cathey att
priset endast bör appliceras på tillgångar som faktiskt ska säljas för ett förbestämt pris, vilket
också innefattar att tillgången handlas på en aktiv marknad. Följaktligen kan säljpriset bli
svårt att fastställa på komplexa instrument. Därtill antyder Belkaoui att säljpriset motsäger
fortlevnadsprincipen, då realisationsprincipen minimeras vid estimerade försäljningar.153, 154
Vidare påpekar Chorafas ett svårlöst problem med säljpriset (detta gäller också för köppriset),
att säljpriset inte behöver motsvara det faktiska säljpriset, då köparen måste införskaffa den
finansiella tillgången oavsett pris, varför nyttomaximeringen bortses. Följaktligen utnyttjar
säljaren detta och ökar priset, vilket köparen accepterar. Resultatet av detta blir, enligt
Chorafas, att säljpriset (och köppriset) blir snedvridet på grund av förhandlingsprocessen, och
denna marginal som uppstår kallas inte marginalfel (margin of error) utan
förhandlingsmarginalen, vilket är någonting som tillkommer med verkligt värde.155
3.5.2 Värderingsmodeller
Kapitaliseringsmodellen (diskonterade kassaflöden)
När denna modell används beräknas nuvärdet på tillgången, vilket görs med hjälp av
diskonterade kassaflöden. För att kunna erhålla nuvärdet krävs det, enligt Belkaoui, att fyra
faktorer är kända, vilka är: det förväntade kassaflödet, tidsramen då kassaflödet erhålls,
löptiden på den finansiella tillgången och en lämplig diskonteringsränta. Om dessa fyra
faktorer kan fastställas på ett noggrant och objektivt sätt kan också ett nuvärde utvinnas.
Nuvärdet erhålls med hjälp av en specifik formel, som är formulerad på följande sätt:156
P = Rj / (1+i)j
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P = Det erhållna nuvärdet
Rj = Det förväntade kassaflödet för period j
i = Lämplig diskonteringsränta
j = Löptiden
Ett exempel som belyser detta är följande: År 1 görs en investering som innefattar tre
utdelningar det nästkommande tre åren. År 2 förväntas ett kassaflöde på 1 000, år 3 förväntas
ett kassaflöde på 2 000 och år 4 förväntas ett kassflöde på 3 000. Det är totalt i tre år som
framtida förväntade kassaflöden kommer att erhållas, varför löptiden är på tre år. De
förväntade kassaflödena är också kända för varje år och en lämplig diskonteringsränta för
exemplet är 5 %. Det ger följande nuvärde på tillgången i slutet på år 1 (avrundade värden i
kronor):
År
Kassaflöde
1 000 / (1+0,05)
2 000 / (1+0,05)2
3 000 / (1+0,05)3

1
0
=
=
=

2
1 000

3
2 000

4
3 000

952
1 814
2 592
5 358

Tillgången har alltså ett nuvärde på 5 358 kronor i slutet på år 1, varför dess verkliga värde då
blir dess nuvärde.
Det har etablerats ett flertal fördelar med att använda kapitaliseringsmodellen, och en av de
viktigaste är, enligt Schroeder, Clark och Cathey, att tillgångar antas anskaffas för deras
framtida nytta, vilket också modellens resultat framhäver. Dessutom är ett underförstått
antagande att en investering görs för att framtida förväntade kassaflöden är större än
anskaffningskostnaden, vilket försvarar påståendet att investeringen och anskaffningspriset
har en direkt relation till nuvärdet av de framtida förväntade kassaflödena. Följaktligen menar
författarna att köppriset kommer att motsvara förväntningarna kring framtidens kassaflöden.
Tills sist påpekar också Schroeder, Clark och Cathey att förändringen i framtida förväntade
kassaflöden eller nuvärdet från en period till en annan är beslutsrelevant, både för bolagen och
för användarna. Således motsvarar det diskonterade värdet återanskaffningsvärdet, då det
värdet likställs med en identisk eller en likvärdig tillgångs pris.157 Belkaoui och Schroeder,
Clark samt Cathey påpekar också att kapitaliseringsmodellen har kritiserats för att vara
subjektiv vid bedömandet av de förväntande kassaflödena och diskonteringsräntan, vilket
medför att modellens resultat kan vara godtyckligt158, 159.
Datamodeller som värderingsunderlag
Utöver kapitaliseringsmodellen finns också andra simuleringar som kan frambringa ett
värderingsunderlag för finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad (illikvid
marknad) eller som inte innehar prisnoteringar. Chorafas berättar att värderingsmodellerna är
hämtade från matematiska modeller utförda på digitala datorer (även kallat simulering).
Simulering har länge använts inom ingenjörsområdet och har också blivit språngbrädan för
matematiska analyser inom finansiering. Han framhåller att alla simuleringar baseras på
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analogier, som i sin tur skapas utifrån ett antal antaganden som också reflekteras i
modellernas algoritmer och heuristisks (en algoritm utan perfekt slutresultat). Enligt honom
kan inte algoritmer avspegla faktiska händelser, utan de kan endast frambringa estimeringar
av potentiella företeelser, varför resultat från simuleringar har en viss begränsning. Det
åskådliggörs till exempel med att estimerad avkastning inte behöver överensstämma med
faktisk avkastning. Vidare påpekar också Chorafas att det finns för- och nackdelar med
datamodeller. Fördelen är att estimeringarna är bättre än människans gissning och nackdelen
är att noggrannheten i estimeringen är sämre än den faktiska observationen på marknaden.
Chorafas betonar också svårigheten i avvägningen om rätt mängd marknadsinputs har använts
i simuleringen, vilket beror på: de antaganden som gjorts, tillgängligheten (knappheten) av
marknadsdata och ineffektiviteten i värderingsmodellen (detta har likställts med modellrisk).
Han avslutar sitt resonemang med åsikten att värderingsmodeller inte behöver vara komplexa,
vilket bland annat kapitaliseringsmodellen demonstrerar.160
De värderingsmodeller som tillämpas och som är mest förekommande är olika
optionsprismodeller, såsom Binomialmodellen och Black-Scholesmodellen, samt
derivatprismodellen Monte Carlosimulering. Enligt Whaley ämnar alla dessa datamodeller att
värdera derivatinstrument. Författaren anser att det centrala med Black-Scholesmodellen är att
den antar att priset på optionens underliggande tillgång har en logaritmerad normalfördelning
och att värdering kan ske utan vetskap kring enskild riskpreferens. Emellertid poängterar
Whaley att modellen endast kan användas när derivatinstrumentet är av typen option som är
av modellen European (optionen kan endast lösas in på en förbestämt datum) och att ingen
utdelning görs på aktien. Detta är också, enligt författaren, de övergripliga skillnaderna för
Binomialmodellen, som kan prissätta alla typer av optioner även om priset på den
underliggande tillgången förändras (på ett stabilt sätt) under optionens löptid. Vidare påpekar
Whaley att Monte Carlosimuleringen är en modell som simulerar alla möjliga prisscenarion
för den underliggande tillgången under derivatets löptid.161 Mer ingående kring dessa
modeller presenteras inte, eftersom de är relativt komplexa och fokus placeras inte på hur de
är uppbyggda, utan bara att de tillämpas och kräver indata för att fungera.

3.6 Sammanfattning
Redovisningsstandardsättarna FASB och IASB arbetar båda utifrån ramverk när standarder
framställs. Det är för att hjälpa användarna att använda redovisningsinformationen, och det
handlar främst om informationen ska fungera som underlag för investeringsbeslut.
Det finns fyra olika deskriptiva teorier som syftar till att förklara redovisning i praxis, vilka är
kapitalmarknadperspektivet, värdeteorin, agentteorin och samhällsteorin. De olika
perspektiven lyfter främst fram aktiemarknadens informationsbehov, fulländat
informationsinnehåll, företagsledningens influens över redovisningen, att alla aktörer strävar
efter att maximera sin egen nytta, men också att redovisningen är komplex. Alla fyra
ansatserna har det gemensamma att en enda värderingsmetod inte genererar det korrekta
värdet.
Även normativa teorier presenterades, nämligen kapitalmarknadperspektivet, human
information processing approach och händelseansatsen. Dessa anser att aktiemarknaden inte
nödvändigtvis visar den korrekta informationen som påstås och att användarnas beteende
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påverkas av redovisningen. Vidare framhåller de att människan inte har förmågan att processa
all redovisningsinformation varför den bör vara i begränsad form, och att redovisningen bör
utformas utifrån händelser som påverkar beslutsfattandet. Det gemensamma för dessa tre
ansatser är att redovisningen inte visar korrekt information och att redovisningen inte är
kapabel att framställa den korrekta informationen, varför en kompromiss måste göras.
Finansiella instrument har tre olika värderingskoncept, anskaffningsvärde, lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde och verkligt värde. Idag används främst verkligt värde,
då det anses överensstämma mest med ramverken, och det mest framstående argumentet som
validerar konceptet är för att användarna får den mest korrekta och uppdaterade
informationen. Vidare finns det två huvudmetoder för konceptet, prisnoteringar och
värderingsmodeller, som båda innehåller flertalet underliggande tekniker för att fastställa ett
instruments verkliga värde.
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4. Tidigare forskning som härrör värdering till verkligt värde
4.1 Inledning
Schuetze definierar verkligt värde som den summan en köpare och säljare kommer överens
om minus kostnaden för att genomföra transaktionen, oavsett om transaktionen sker under
olaga tvång och utan garanti162. Det finns emellertid ytterligare definitioner på verkligt värde.
Artsberg likställer verkligt värde med marknadsvärdet163 eller, som Chorafas benämner det,
den summan som en villig köpare skulle betala till en villig säljare under alla omständigheter
förutom ”fire sale” förhållanden164. Emellertid påpekar Ryan att verkligt värde inte
nödvändigtvis är det aktuella realiserbara värdet av positioner/innehav, utan det är det
hypotetiska värdet som reflekterar det rättvisa transaktionspriset165. Som åskådliggjorts finns
det flertalet olika definitioner på verkligt värde, och vilken som är korrekt är en
bedömningsfråga.

4.2 Värderingsmetoder för verkligt värde
När marknaden är mogen och informationen är riklig används värderingsmetoden
prisnoteringar (mark-to-market) för att värdera finansiella instrument166. Mark-to-market är en
värderingsmetod som innebär att tillgången värderas till marknadsvärdet istället för
anskaffningsvärdet och värderingen baseras på marknadens prisnoteringar167. Metoden
innefattas av att jämföra identiska eller likvärdiga tillgångar på aktiva marknader, då det
gäller att fastställa vad marknadsaktörerna skulle använda för prisnivå168. Prisnoteringar
inhämtas främst från en börs eller mäklare, om noteringar erhålls från mäklare kan ett antal
mäklare användas för att sedan redovisa ett genomsnittligt pris. Ett specifikt komplement eller
substitut till börs och mäklare är att nyttja kreditvärderingsagenturers värdering på finansiella
instrument, vilka baserar sin värdering utifrån aktuella kreditförluster, varför endast faktiska
händelser tas i hänsyn vid värderingstillfället.169 En annan teknik som tillhandahåller
prisnoteringar, vilken är öppen för marknaden och som minskar osäkerheten, är att nyttja
olika index170.
Verkligt värde tenderar att likställas med marknadsvärdet, och följaktligen är det
prisnoteringar som utgör det faktiska marknadsvärdet. Emellertid finns det många finansiella
instrument som inte kan erhålla ett marknadsvärde via prisnoteringar från en aktiv marknad
med aktiva marknadsdeltagare. Således krävs det ytterligare metoder som måste tillämpas för
att frambringa ett marknadsvärde, nämligen värderingsmodeller (mark-to-model). Mark-tomodel innebär att instrumenten värderas med hjälp av en finansiell modell som interpolerar
mellan eller tillsammans utifrån tillgängliga marknadspriser eller egna antaganden och
bedömningar171, 172. Både prisnoteringar och värderingsmodeller ämnar alltså motsvara de
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aktuella marknadspriserna för respektive instrument, men det som skiljer dem åt är hur
mycket företagens egna influenser påverkar värderingen. Med värderingsmodeller har
företagen själva ansvaret att på ett korrekt sätt, med hjälp av data erhållen från marknaden
eller egna antaganden, utföra och generera ett lämpligt värderingsresultat.173
Enligt Chorafas är det värderingsunderlaget som skiljer de två metoderna åt. Antingen
värderas instrumenten utifrån prisnoteringar på identiska tillgångar/likvärdiga tillgångar eller
antingen utifrån marknadsdata eller egna estimeringar. Data som används i
värderingsmodellerna tenderar att värdera tillgångar som inte är identiska och som handlas på
illikvida marknader, varför det kan krävas att egna antaganden nyttjas som underlag i deras
respektive värderingsprocess. Dessutom framhåller Chorafas att syftet med
värderingsresultatet från en simulering är att den ska likställas med ett potentiellt
marknadsvärde om marknaden skulle vara aktiv. Han menar att det fundamentala med
värderingsmodeller är att egna bedömningar och antaganden ska göras för hur priserna är på
en hypotetisk marknad. En hypotetisk marknad kan likställas med den tilltänkta marknaden
där instrument handlas, vilken då skulle vara en aktiv och likvid marknad om en transaktion
skulle äga rum.174

4.3 Subjektiva värderingsmetoder
Chorafas anser att problematiken med verkligt värde är hur det ska frambringas, vilken metod
som ska användas, och hur pass tillförlitligt underlaget är för att fastställa den finansiella
tillgångens verkliga värde. Då verkligt värde tenderar att likställas med marknadspriset blir
prisnoteringar den mest trovärdiga metoden, men många av dagens finansiella instrument är
extremt komplexa och handlas på illikvida marknader. Följaktligen poängterar Chorafas att
det existerar ytterst få prisnoteringar på sådana marknader, samt att dess relevans starkt kan
ifrågasättas. Enligt honom har lösningen på det problemet blivit att finansiella instrument
värderas med hjälp av en eller flera värderingsmodeller, som inhämtar sitt dataunderlag från
antingen observerbar marknadsdata eller icke observerbar marknadsdata (företagsledningens
egna bedömningar används då). Således validerar han lösningen utifrån resonemanget; att
vissa finansiella instrument har en komplex uppbyggnad, varför de endast kan värderas via en
simulering och med dataunderlag baserat på egna estimeringar, vilket kan få ödesdigra
konsekvenser. Chorafas förklarar att när företagsledningens roll inom värderingsprocessen
blir signifikant tenderar det att orsaka redovisningsskandaler och han exemplifierar med
kollapsen av Enron och Parmalat (italienskt mejeriföretag). Vidare berör han också en
intressant aspekt, specifik för dessa två bolag, att de har drivits som hedgefonder på en intern
basis, men har använts sin faktiska bolagsinriktning externt, varpå deras risktagande inte har
reglerats och synliggjorts på balansräkningarna. Således konstaterar Chorafas att detta har
kunnat fortgå, bland annat, på grund av subjektiva värderingsmodeller som har skapat
uppblåsta balansräkningar.175 För att få en bättre insikt i varför ett objektivt perspektiv är av
signifikant betydelse i en värderingsprocess används Enronskandalen som ett exempel.
William och Jackson genomförde en fallstudie av hur bolaget Enron tillämpade
värderingsmodeller för att etablera ett verkligt värde på sina finansiella instrument.
Författarna börjar med att noggrant påpeka att de anser att underlag som erhålls från en aktiv
marknad är mer trovärdigt eftersom det associeras med noterade marknadspriser jämfört med
verkligt värde hämtat från inaktiva marknader eller interna värderingsmodeller. Dessutom
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skildrar de och etablerar en tydlig uppfattning om hur viktigt användandet av interna
värderingsmodeller var för Enron via en före detta anställd på företaget. Medarbetaren
berättade att när företaget implementerade verkligt värde kontrollerade ledningen själv
verksamhetens omsättning. William och Jackson poängterar att ett sådant upplägg blev ett
med bolagets affärsmodell, varför också företaget kunde motsvara Wall Streets förväntningar.
De exemplifierar det med hur Enron anskaffade långsiktiga kontrakt för att tillhandahålla
energiprodukter till sina kunder. Värderingen av de instrumenten grundades i kontraktens
nuvärde, som etablerades via antaganden om framtida energipriser - vilket inkluderade
prognoser om när avregleringen av terminspriser skulle ske i stater som levererade
energiprodukterna, samt vilka effekter detta skulle få på priserna. Därtill gjordes spekulationer
om huruvida energibesparingar skulle kunna göras via företagets installationer av
energibesparingsenheter hos kunderna. Sedermera reflekterades bolagets uppskattade
värderingar i de årliga resultaten, trots att företagets kassaflöde ständigt var negativt. William
och Jackson konstaterade att i efterhand var Enron alltför optimistiska i sina antaganden när
värderingen av de finansiella kontrakten gjordes.176
William och Jackson hävdar att vissa av bolagets finansiella instruments värderingar gjordes
utifrån företagsledningens egna antaganden och uppfattningar. I efterhand har
bolagsrepresentanter påstått att värderingarna gjordes på grund av ledarnas press att motsvara
marknadens resultatförväntningar, varför finansiellt ingenjörsskap användes. Författarna lyfter
också fram att ledarnas egna estimeringar kompletterades sedermera med externa parters,
såsom Arthur Andersen, KPMG Consulting, PricewaterhouseCoopers, vilka tillhandahöll
värderingsdata eller utförde värderingar på Enrons finansiella instrument. William och
Jackson poängterar också att de externa parterna, liksom Enron, var för optimistiska i sina
antaganden. I efterhand har det också uppdagats att det förekom jäv i värderingsprocessen.
Följaktligen framhåller William och Jackson att finansiella rapporter inte är neutrala, och att
använda verkligt värde medför att ledarna ges både möjlighet och också lockas att influera
tillgångarnas värdering mer fördelaktigt än vad andra värderingskoncept gör. Efter Enrons fall
har det påståtts att den faktiska värderingsmetoden för verkligt värde är irrelevant om
företagen är öppna med sina tekniker och dess eventuella inputs, där marknaden själv kan
avgöra huruvida företagens värderingar är korrekta.177
4.3.1 Resultatmanipulering (Income smoothing)
Det finns utarbetad och accepterad forskning om varför företagsledarna vill ha möjligheten att
influera och påverka bolagets resultat. När det gäller finansiella tillgångar påverkar
företagsledningen resultatet i form av val av metod för verkligt värde, men det kan också vara
att värderingskonceptet verkligt värde används istället för något annat koncept. När väl
företagsledningen har valt att använda verkligt värde påverkas värderingen i form av huruvida
värderingsunderlaget ska utgöras av subjektiva värderingsmodeller eller andra tekniker istället
för marknadens prisnoteringar. Det handlar om att företagsledningen ska kunna minimera
objektiviteten och öka subjektiviteten, i form av att värderingen och följaktligen resultatet ska
kunna kontrolleras av bolaget själva.
Belkaoui menar att resultatmanipulering kan likställas med företagsledningens försök att
influera det kortsiktiga resultatet för att uppnå den önskade nivån och/eller trenden inom dem
erkända redovisnings- och ledningsprinciperna. Följaktligen anser Belkaoui att ledningen
använder resultatmanipulering för att de eftersträvar stabilitet i resultatet och tillväxten istället
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för stora variationer över tiden. Utifrån detta presenterar han fyra hypoteser för
resultatmanipulering:178
1. När val av redovisningsprinciper görs utgås det ifrån att de maximerar
företagsledningens egen nytta.
2. Företagsledningens nytta förbättras med:
• anställningstrygghet
• arvodets nivå och tillväxt
• företagets storlek och dess tillväxttakt
3. För att hypotes två ska kunna uppfyllas beror på aktieägarnas tillfredställelse med
företagets prestationer, vilket resulterar i företagsledningen har lättare att uppfylla
hypotes två med nöjdare aktieägarna.
4. Aktieägarnas tillfredställelse ökar i takt med företagets genomsnittliga tillväxttakt i sitt
resultat och hur pass stabilt resultatet är över tiden.
Belkaoui förklarar att företagsledningen, om dessa fyra hypoteser inte förkastas, kommer att,
inom reglerna för redovisning och företagsledningens makt, manipulera resultatet och dess
tillväxttakt. Till exempel, om företagets tillväxt är hög ska metoder användas som minimerar
tillväxttakten i resultatet och tvärtom. Ytterligare åsikter som Belkaoui lyfter fram om varför
resultatutjämning ska göras är för att aktieutdelningen får ett stabilare flöde, vilket förbättrar
aktiens riskgrad gentemot investerare. Vidare fluktuerar inte resultatet i lika stor utsträckning
vid konjunkturcykler. Emellertid finns det också faktorer som avråder företagsledningen från
att manipulera resultatet, och Belkaoui framhåller de tre mest erkända:179
•

Den konkurrenskraftiga marknadsmekanismen som reducerar ledningens alternativ för
resultatutjämning och förmåga att göra det

•

Ledningens kompensationsstruktur, eftersom den tenderar att vara kopplad till
resultatet

•

Hotet om att ledningen ska ersättas, alla vill nyttomaximera utifrån sin egen situation

Det har diskuterats i omfattande storlek vilken del av resultatet som manipuleras, och
forskarna har enats om att det antingen är nettoresultatet eller resultatet per aktie som ämnas
manipuleras. Således eftersom företagsledningen långsiktiga fokus är på nettoresultatet, och
dessutom har användarna en stark fixering till det faktiska resultatet (bottom line) oavsett om
det är nettoresultatet eller resultatet per aktie. För att kunna manipulera resultatet krävs
verktyg som kan utföra själva manipuleringen, men innan dessa beskrivs ska det noteras att
det finns två olika typer av manipulering, antingen reell eller artificiell. Belkaoui förklarar att
reell manipulering innebär att en faktisk transaktion sker eller inte sker utifrån dess förmåga
att manipulera resultatet, och artificiell manipulering åsyftar till implementering av
redovisningsprocedurer som har förmågan att förändra kostnader och/eller intäkter från en
period till en annan. Utöver dessa två typer av resultatmanipulering har också en tredje typ
erkänts, enligt Belkaoui, klassificeringsmanipulering som innebär att andra objekt än
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resultatet manipuleras, såsom alla kostnader och intäkter.180 För uppsatsen är det emellertid
endast artificiell manipulering som är av intresse, varför endast den typen av manipulering
behandlas i fortsättningen.
Belkaoui påpekar att resultatmanipulering endast kan utföras om följande fem rekvisit
uppfylls:181
1. Aktionen får inte binda företaget till liknande aktioner i framtiden, det ska vara en
oberoende aktion.
2. Aktionen måste baseras på professionellt omdöme och måste också falla inom givna
redovisningsprinciper (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP).
3. Aktionen måste vara väsentlig jämfört med resultatskillnaden mellan aktuellt år och
föregående år.
4. Aktionen får inte innebära en faktisk transaktion med sekundära parter, utan endast en
förändring på interna konton
5. Aktionen måste utföras nästföljande perioder, och det kan ske enskilt eller tillsammans
med andra händelser.
Artificiell resultatmanipulering innefattar att utnyttja gällande redovisningsprinciper för att
kunna påverka resultatet, och några exempel på sådana förändringar som kan göras är att
förändra avskrivningsmetod, värderingskoncept eller underliggande metod, samt anpassa
försäljningen av värdepapper. Vidare framhåller Belkaoui att studier har genomförts för att
demonstrera effekterna av företagsledningens resultatmanipulering. Sådana studiers resultat
har fokuserat på ifall företagens marknadsuppfattning förbättras om resultatet är manipulerat.
Främst med hänsyn till att resultatet är stabilt och i linje med förväntningarna, varför stora
variationer i resultaten undviks.182 Dessutom framställer Scott att ”earnings response
coefficients”, som visar oförväntade resultats inverkan på marknadens avkastning och
trovärdigheten i det rapporterade resultatet, är betydligt högre för bolag som använder
resultatmanipulering. Därtill menar Scott att marknaden anses kunna hantera
informationsinnehållet i finansiella rapporter på företag som arbetar med
resultatmanipulering, varför det inte behöver vara ett problem.183
Det finns också förklaringar till varför resultatmanipulering sker, Belkaoui framhåller främst
att det handlar om kapitalmarknaden och dess förväntningar på företagens vinster, och då är
fokus på kortsiktighet, kvartalsbasis. Han validerar påståendet genom att hävda att
företagsledningen försöker undvika att rapportera ett lägre resultat än analytikernas
förväntningar, varför analytikernas rekommendationer tenderar att ha en inverkan på
resultatmanipulering. Därtill lyfter Belkaoui fram att resultatmanipulering tillämpas ifall
resultatet kommer att bli lägre än budgeterat eller om ett företag spenderar stora summor på
forskning och utveckling, vilket är en kostnadspost som inte ska påverka resultatet negativt.
Därtill påstår han att företagsledningen har incitament för sådant beteende med basis i
bonussystemets utformning, att resultatet styr bonusen. Tillika är detta inte förbjudet om det
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utförs inom de accepterade redovisningsprinciperna, vilket antyder att resultatmanipulering
godtas.184 Vidare anser Scott att negativa resultatöverraskningar är mer kostsammare än
negativa prognoser, vilket också bekräftas av att negativa resultat har större påverkan på
kapitalmarknaden än positiva resultat. Han påstår att allt detta kan ske på grund av
informationsasymmetri, företaget har mer information än kapitalmarknaden, som de inte vill
tillkännage.185

4.4 Komplikationer med värdering till verkligt värde
På grund av nya komplexa finansiella instrument med kort handelshistoria och få etablerade
marknader har värderingsmetoderna förändrats. Följaktligen har företagen varit tvungna att
komplettera prisnoteringar med värderingsmodeller.186 Chorafas är av åsikten att när det inte
finns exakta mått på instrumentens priser krävs uppskattningar för att få ett korrekt värde,
varför värderingsmodeller tillämpas. Han förklarar att modeller genererar ett värde via data
som finns tillgänglig på marknaden. Data samlas in och utifrån marknadens osäkerhet och
framtida händelser och dylikt simuleras ett estimerat värde som instrumenten kan säljas för.
Emellertid påpekar han att det inte är ett bestämt värde, eftersom osäkerheten kring framtiden
alltid är oviss och det går inte att förutsäga vad som kommer att ske, men värderingen sker
utifrån tillgänglig informationen. Simuleringar är det enda verktyg som kan frambringa en
värdering när prisnoteringar inte finns tillgängliga, men Chorafas understryker att när
informationen blir oviss avspeglas det i värdet på instrumentet. Emellertid medför finansiella
modellerna problem, eftersom de inte är lagstadgade, utan verktyg som företagen själva har
skapat och modellernas informationsutbyte är inte alltför omfattande och öppet.187 Bankerna
har en stor sekretess kring vilken modell de använder och följaktligen hur värdet på
tillgångarna appliceras188.
De uppräknade problemen kan återkopplas till skandalen med Enron och hur det företaget
använde värderingsmodeller på en kontinuerlig basis. William och Jackson påpekar att de två
främsta problemen, när modeller används, är den ökade subjektiviteten och den minskade
objektiviteten.189 Ryan anser att när simuleringar tillämpas finns det valmöjligheter för vilken
modell som ska användas och vilka inputs som ska utgöra data i modellen. Alla
värderingsmodeller är, enligt Ryan, begränsade och olika simuleringar fångar olika relevanta
värderingsaspekter i olika instrument. Han poängterar att modeller baserar sitt resultat utifrån
inputs från historisk data, där simuleringen ämnar förutspå (extrapolera) framtida kassaflöden
eller korrespondera med riskanpassade diskonteringsräntor och resultatet tenderar att bli
inkorrekt. Bolagen väljer att analysera historisk data utifrån specifika perioder för att
bestämma sin inputs, vilka kan ha signifikanta effekter på värderingsresultatet. Ryan är av
åsikten att detta speciellt uppmärksammas då marknader är illikvida. Han berättar att när
marknader är illikvida skapar det signifikativa och praktiska svårigheter för redovisningen.
Företagen måste föreställa sig hypotetiska försäljningspriser även då faktiska transaktioner
inte kommer att ske förrän långt in i framtiden. Enligt Ryan medför illikvida marknader dåligt
definierade verkliga värden, eftersom de hypotetiska transaktionspriserna inte går att mäta på
ett trovärdigt sätt. Han menar att när verkligt värde återges från andra källor än likvida
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marknader är de inte verifierbara och det tillåter företagen att ägna sig åt
resultatmanipulering.190
I en studie utförd av Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) konstateras det att när
likviditeten försvinner på en marknad, med många komplexa strukturerade finansiella
instrument, och när första- och andrahandstransaktioner blir otillgängliga kan endast
värderingsmetoder som utgår ifrån modeller frambringa ett verkligt värde. Som beskrivits
bygger dessa modeller sin värdering på framförallt icke observerbara inputs (komplexa
finansiella tillgångar antas inte ha någon aktiv marknad). I studien framhålls också att om
inputs ska kunna nyttjas som värderingsunderlag krävs det att ett brett urval av information
används som data. Därtill anser BCBS att bolagen själva måste implementera robusta interna
processer och metoder för att förstå risken som finns i de komplexa produkterna, särskilt när
marknadspriserna försvinner. Många simuleringar använder inte alla marknads- och
riskfaktorer, utan fokuserar enbart på kreditrisken hos de underliggande tillgångarna. På grund
av detta bortses (som beskrivits ovan) andra faktorer såsom marknadslikviditeten och
motpartsrisk.191
Viñals lyfter fram flertalet nackdelar med internt genererade simuleringar, eftersom de är
beroende av konjunkturläget, varför de är signifikant cykliska och skapar en negativ dynamik.
Enligt Viñals intensifieras också negativiteten problemet, eftersom värderingsprocessen
påverkas på ett osäkert sätt på sådana instrument som företagen försöker begränsa sina
förluster på vid en konjunkturnedgång. Vidare påstår han att det inte har någon betydelse
vilken modell eller teknik som tillämpas för att utveckla värderingsmodeller, om det görs
externt eller internt, eftersom det alltid kommer att finnas en viss subjektivitet i designen.
Följaktligen är Viñals av åsikten att värderingen kommer att påverkas av omdömena från de
personer som skapar modellerna. Eftersom de måste besluta om den teoretiska grunden som
modellens resultat ska byggas på, vilket innefattar dataunderlaget, således antaganden och
bedömningar. Denna subjektivitet associerar Viñals med den så kallade modellrisken;
sannolikheten att det förekommer fel i värderingarna på grund av olämpliga tekniker eller
gjorda antaganden som visar sig vara icke tillfredställande.192
Vidare menar Viñals att värderingsmodeller skapar ny informationsasymmetri och tillika
problem med moral hazard. Han förklarar att när det finns incitament för att manipulera
information som inhämtas från marknaden kommer användandet av simuleringarna att
medföra att institutionerna handplockar sin inputs och antaganden, vilket leder till problem
med informationsasymmetrin. Därtill anser han att modellvärderingen påverkas av tidpunkten
för då modellerna och teknikerna utvecklades. Enligt Viñals skapades de sedvanliga
modellerna under fina ekonomiska förhållanden, varför ingen hänsyn togs till hur de skulle
fungera under mindre bra omständigheter. Således anser han att modellerna inte har inkluderat
relevanta riskfaktorer och framförallt saknar de modellrisk, likviditetsrisk och motpartsrisk.193
Även Allen och Carletti är av åsikten att avsaknaden av prisuppgifter från en aktiv och likvid
marknad medför att värderingar måste underbyggas via modeller eller proxy-prismetoder,
tillika experters omdömen. De anser också att resultaten från modeller är känsliga gentemot
de inputs och antaganden som nyttjas, och lyfter fram de estimeringsmisstag och osäkerheter
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som värderingsresultat innehåller. Vidare påpekar de att det är svårt att kalibrera dessa
värderingsmodeller, således eftersom det saknas tillgängliga riktlinjer. Dessutom varierar
likviditeten på marknaderna över perioder, varför det uppstår större variationer i de
estimeringar som görs på de finansiella instrumentens verkliga värden. Emellertid anser Allen
och Carletti att det finns tillvägagångssätt som kan minimera diskrepansen i estimeringarna,
nämligen följande:194
•

Att använda ett större urval av inputs och antaganden

•

Betona modellernas inputs

•

Jämföra resultatet från olika modeller och tekniker

•

Använda priser från relaterade tillgångar, prisuppgifter hämtade från andra
marknadsdeltagare, information som erbjuds av oberoende prissättningstjänster och
relevant värdering av säkerheter som referenspunkter.

Även Ryan ger tydliga förslag för att åtgärda redovisningsproblemen som simuleringar ger.
Han föreslår att det bör framgå i redovisningen vilka specifika inputs som är betydelsefulla
för värderingsprocessen och hur verkligt värde påverkas av de inputs som används i
värderingsprocessen för alla berörda finansiella tillgångar. Han påpekar att detta ska göras när
värderingen genereras av värderingsmodeller med både observerbar data och icke observerbar
data. Ryan menar att om sådan redovisning skulle ske kommer modellbaserad värdering bli
mer informationsrik och följaktligen mer transparent.195 Likaså bedömer Viñals att om
finansiell information ska fungera på ett korrekt sätt måste marknaden själv kunna bedöma
hur de finansiella instrumenten blir värderade. Således är han av åsikten att följande aspekter
måste tillkännagivas i redovisningen när värderingsmodeller tillämpas:196
•

Företagets exponering till de olika finansiella instrumenten, hur dessa värderas – vilka
tekniker som används och vilka inputs som nyttjas

•

Vilka antaganden som har gjorts och hur känsliga dessa är för värderingen när olika
utfall sker

Allen och Carletti samt Plantin, Haresh och Shin menar att det inte bara är värderingsmodeller
som medför svårigheter, utan hävdar också att själva prissättningen på noterade finansiella
instrument kan innebära problem. De påpekar att det är ett vanligt förekommande fenomen
under finansiella kriser, tilliten till motparter försämras och en osäkerhet uppstår på hela
kapitalmarknaden (se vidare under bilaga 1). När det finns en stor volatilitet brukar det
tendera att orsaka ännu mer kaos innan en ljuspunkt skådas. Allen och Carletti samt Plantin,
Haresh och Shin menar att finansiella institut inte bara får värderingsproblem, utan
svårigheterna tenderar att härstamma på grund av marknadens dåliga psyke. Eftersom
försäljningarna under sådana omständigheter har en benägenhet att ske i stora volymer och till
reapriser. De anser att det största misstaget är att gripas av panik när en marknad fallerar,
eftersom det tenderar att skapa en osäkerhet på marknaden som får direkta konsekvenser på
värderingsprocessen.197, 198 Ett tydligt exempel som demonstrerar problemet är Merrill Lynchs
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försäljning av sina Collateralized Debt Obligations. Merrill Lynch hittade en köpare som var
villig att ge 22 cents för varje dollar, vilket ger ett värde på 22 procent av
anskaffningspriset199.
Det kan diskuteras huruvida det priset är ett rättvist värde, då försäljningen kan klassificeras
som en så kallad ”fire sale”, en framtvingad panikartad försäljning200. Försäljningen skapar
emellertid en prisnotering men priset baseras på ett resultat genererat av en simulering.
Således hävdar Chorafas att det finns några aspekter att ta hänsyn till när sådana finansiella
instrument värderas, speciellt instrument med lån som underliggande tillgångar. Han menar
att det största problemet med sådana finansiella tillgångar är att de varken är identiska eller
likvärdiga, alla bygger på separata underliggande bolån och det går inte att likställa dem med
varandra fastän strukturen är likadan. Följaktligen poängterar han att det skapar problem när
dagens instrument ska värderas, och speciellt med de värderingsmodeller som finns
tillgängliga för bolagen, då dessa tillåter marknadsdata och företagens egna antaganden.
Konsekvenserna från det blir, enligt Chorafas, att värderingarna blir så välbyggda och
trovärdiga som de inputs som använts för att värdera tillgångarna.201
Plantin, Haresh och Shin samt Lindsell anser att det ovannämnda exemplifierar den
instabilitet som verkligt värde kan skapa på marknaden, varför de har explicita åsikter om att
finansiella tillgångar värderas via värderingsmodeller som använder icke observerbara inputs.
De menar att verkligt värde bestäms via hypotetiska marknadspriser på en tilltänkt marknad,
oftast baserat på ledarnas egna antaganden om framtiden. Följaktligen vill de inte använda
termen verkligt värde på sådana tillgångar, eftersom de menar att ett värde genererat från en
modell inte kan likställas med ett verkligt värde, och de understryker att det inte rör sig om
semantik. Det berör det fundamentala kring vad verkligt värde innebär, nämligen aktiva
marknader med likviditet och med köpare och säljare som båda är kunniga och villiga att
utföra en transaktion inom en armslängd avstånd. De är av åsikten att värdering utifrån
hypotetiska marknader med hypotetiska marknadsdeltagare inte faller inom den definitionen.
Följaktligen anser de att värden frambringade av modeller är en prognostisering eller
estimering och inte en explicit observation.202, 203
Värderingsmodeller handlar om att teoretisera hypotetiska marknader med tilltänkta köpare
och säljare, vilka antas ha lika mycket kunskap och intresse i de specifika instrumenten som
företaget själv, det menar Plantin, Haresh och Shin samt Lindsell. De anser att när ett
hypotetiskt värde fastställs på ett instrument blir utgångspunkten ledarnas åsikter om hur
framtiden kommer att utvecklas och tillgångens värdeutvecklingen. Enligt författarna utgör
dessa siffror endast data åt de matematiska modellerna och kan aldrig utgöra ett faktiskt
värde. Emellertid är de också av åsikten att när väl modeller tillämpas och uträkningen av det
hypotetiska marknadspriset sker bör ledarnas förutsägelser kring andra faktorer, såsom
efterfrågan, räntenivåer, växlingskurser, den ekonomiska tillväxten, konkurrenseffekter
tillräknas värderingsresultatets validitet och reliabilitet. Eftersom de uppräknade faktorerna
påverkar simuleringens resultat.204, 205
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4.5 Att tillämpa värderingsmodeller utifrån ramverkens syfte
Både Chorafas och Lindsell ifrågasätter möjligheten att använda värderingsmodeller som
värderingsmetod utifrån standardsättarnas ramverk. De hävdar att syftet med redovisningen
och hur det ska uppnås inte sker på de premisser som ramverken eftersträvar (framförallt
tillförlitligheten och relevansen), om modeller tillämpas. Chorafas och Lindsell menar att det
finns tre anledningar till varför matematiska värderingsmodeller har problem med
trovärdigheten och relevansen:206, 207
•

Det går inte att undvika förutsägelser, av både ledarna, värderingsexperter eller av
ekonomer, alla har lika mycket rätt eller fel, varför relevansen är under all kritik.

•

Modellerna är subjektiva, reflekterar åsikter och antaganden från en jävig grupp
istället för marknaden. Konstruktionen från IASB motsäger sig också detta genom att
säga att trovärdigheten uppstår när informationen är neutral – fri från jävighet.

•

Matematiska modeller kan också ge väldigt olika resultat när små justeringar görs i de
underliggande antaganden och förutsägelserna, vilket påverkar värderingens relevans
och trovärdighet.

International Banking Federation och Lindsell anser att reliabiliteten är stor när mätvärdena är
likadana i repeterande undersökningar. Dessutom anser de att trovärdigheten i värdet
framställt av modeller kommer att ifrågasättas tills variationen av de lämpliga estimeringarna
är signifikant. De menar att relevansen och reliabiliteten är fundamentalt i finansiell
rapportering, men detta kan komma att förändras när värderingsmodeller används för att
frambringa verkligt värde. Vidare är de kritiska till att modeller får tillämpas, då de har
minimal reliabilitet och ifrågasätter deras status som substitut för traditionella transaktioner.
Eftersom simuleringarnas värden kommer att demonstrera förändringar i företagets finansiella
instruments prestationer på balansräkningen. International Banking Federation och Lindsell
förklarar att detta ter sig eftersom förändringarna i det framräknade verkliga värdet översätts
direkt till vinster eller förluster på resultaträkningen. De menar att det finns en signifikant risk
att instrumenten kommer att rapporteras till ett högre värde på grund av spekulativa framtida
intäkter, som i sin tur kommer att generera spekulativa vinster. Följaktligen medför det, enligt
dem båda, att en signifikant del av det rapporterade resultatet kommer att bestå av
framräknade nettonuvärdestillväxt och inte av faktiska transaktioner.208, 209
Effekterna av detta påvisas av International Banking Federation och Lindsell, de menar att
resultatet blir mer instabilt, och om modeller tillämpas följs det av många faror, både för
bolagen och för investerare. Därtill anser de att den grundläggande principen hos IASB,
förståeligheten, ifrågasätt när verkligheten flyttar till datamodeller, eftersom de finansiella
rapporternas trovärdighet och relevans blir tveksam. Emellertid påstår de att insinuationer
cirkulerar om att endast konceptet verkligt värde kan tillhandahålla korrekt värdering på
balansdagen och som tillika visar företagens exakta finansiella positioner och prestationer.
Följaktligen medför det att andra värderingskoncept ej är aktuella att använda ur en sådan
synpunkt. Däremot hävdar båda parterna att det inte är tydligt huruvida verkligt värde
genererar användbar information om företagets övergripande finansiella position och
206
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prestation. Till sist menar International Banking Federation och Lindsell också att
redovisningsstandarderna inte orsakar det instabila finansiella resultatet, utan de ämnar göra
volatiliteten transparent gentemot marknaden och företagens intressenter, vilket är
fördelaktigt.210, 211
International Banking Federation anser att när värderingskonceptet verkligt värde
implementeras måste en bedömning göras om huruvida konceptet är lämpligt att använda
utifrån målsättningen med finansiell rapportering. De menar att finansiella tillgångar som
värderas till verkligt värde ger användbar information om rapporteringen är tillräckligt
informativ för användarna. Det ska gå att förstå företagets verksamhetsmodell och dess
prestationer samt, det viktigaste, bolagets framtida förväntade kassaflöden. Enligt studien är
International Banking Federation av åsikten att båda huvudmetoderna inom verkligt värde
reflekterar verksamhetsmodellen och framtida förväntade kassaflöden. Emellertid framhåller
studien att problemet med verkligt värde är i rapporteringshänseendet, eftersom metodernas
underlag för värderingen kan markant skilja sig åt för olika perioder. Tillika lyfter de också
fram att företagens hållbara resultat inte baseras på kortsiktig handel med finansiella
instrument. Bolag köper/säljer inte finansiella tillgångar utifrån värderingskonceptet verkligt
värde.
I studien formas emellertid slutsatsen att det är lättare att förutspå framtida värden för
finansiella instrument som värderas till verkligt värde än om de värderas till
anskaffningsvärdet. Detta är speciellt tydligt, enligt undersökningen, för tillgångar vars mål är
att frambringa vinster utifrån att hantera dem via verkligt värde. International Banking
Federation konstaterar att kapitalmarknadens villkor och prisnivåer är de främsta faktorerna
som bestämmer det möjliga kassaflödet, varför verkligt värde ger den bästa reflektionen på
det framtida förväntade kassaflödet. Vidare anser de också att verkligt värde tillhandahåller
relevant information för användarna och utifrån given information kan de utvärdera
avkastningen på investerat kapital. International Banking Federation konkluderar att det
ovannämnda endast kan åstadkommas om värdering till verkligt värde har en tydligare
påverkan på resultatet, eftersom det påverkar utdelningar och värdet på investeringen.212
International Banking Federation framhåller också att verkligt värde kan medföra att
värderingen blir missvisande gentemot de förväntade kassaflöden som instrumentet ska
generera, och detta sker främst för tillgångar som inte har en aktiv marknad. De anser att
förändringen i värderingen inte kommer att motsvara de beräkningar som gjorts om de
framtida förväntade kassaflödena. Värderingen kan emellertid framställas utifrån underlag
från rådande marknadsförhållanden, vilket studien framhåller som den mest användbara
informationen, men International Banking Federation är ändock tveksam till att den typen av
underlag betraktas som användbar när förståelse ska skapas om det faktiska kassaflödet.213
I studien konstateras det att användarna inte har alltför stor nytta av information som endast
härrör till verkligt värde när den erhålls från finansiella rapporter. Istället föreslår
undersökningen att användarna har större användning av finansiella rapporter om dess
innehåll reflekterar de olika finansiella instrumentens faktiska kassaflöden. Utifrån det fastslår
International Banking Federation att konceptet verkligt värde endast kommer att fungera om
både företagen och användarna är överens om att verkligt värde tillhandahåller relevant
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information. Om inte en sådan överenskommelse existerar kan inte konceptet appliceras fullt
ut.214 Verkligt värde ämnar förbättra redovisningens transparens och förklara resultatets
instabilitet. Chorafas framhåller att alla användare välkomnar detta, investerare,
kreditratingsbolag, analytiker med flera, vilka alla vill att redovisningsstandarder ska
reflektera och förbättra företagens redovisning både av den ekonomiska och finansiella arten.
Han menar att endast de som har någonting att dölja vill förhindra transparens och de som vill
förhindra transparens är de som försöker missleda andra.215
Slutligen fastställde International Bank Federation att verkligt värde inte uppfyller finansiella
rapporters målsättning, utan det mest fördelaktiga är att använda två värderingskoncept,
verkligt värde och anskaffningsvärde, för att demonstrera ett företags finansiella position och
prestation. Dessutom anser de att valet av värderingskoncept också beror på vilken typ av
tillgång det är och vilket sätt den hanteras. International Bank Federation är av åsikten att alla
instrument som hanteras utifrån dess verkliga värde ska värderas till verkligt värde och
tillgångar som inte hanteras med hänsyn till verkligt värde ska värderas till anskaffningsvärde.
De menar att de två olika koncepten ska användas för att de återspeglar framtida förväntade
kassaflöden på olika sätt och baserat på instrumentets typ finns det ett koncept som används
före det andra, för att bäst demonstrera framtida förväntade kassaflöden.216
Chorafas anser att verkligt värde är ett utmanande koncept, varför ytterligare arbete och
kunskap är nödvändigt för att uppnå transparens, stringens och jämförbarhet. Vidare menar
han också att nya metoder måste etableras för att frambringa verkligt värde som inte är liknar
rådande, eftersom de tillåter manipulation av redovisningsstandarder, och detta ska
genomföras genom empiriska studier av verkliga miljöer. Följaktligen vill han att
värderingskonceptet ska utvecklas, men samtidigt implementeras eftersom dess alternativ är
mindre bra, och nämner anskaffningsvärde som exempel. I dagens konkurrenskraftiga miljö
kan inte företagen använda ett värderingskoncept som innefattar att endast historiska
händelser betyder något, varför Chorafas påpekar att de äldre redovisningsstandarderna inte är
tillräckligt anpassade för dagens företagsklimat. Därför förespråkar han verkligt värde och
anser att konceptet är framtiden och kommer således också inbringa bättre transparens för att
förbättra intressenternas insikt i sitt risktagande.217
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5. Empirisk undersökning
5.1 Redovisningsstandardernas utformning
Enligt SFAS 157 är verkligt värde det pris som skulle erhållas när en tillgång säljs vid en
vanlig transaktion mellan marknadsparter på balansdagen. IAS 39 likställer verkligt värde till
att vara transaktionspriset vid anskaffningstillfället, vilket innebär att det kan vara både
köppriset eller säljpriset. För att verifiera ett verkligt värde anser FASB att transaktionen ska
utföras av marknadsdeltagarna, vilka antingen är köpare eller säljare på huvudmarknaden eller
den mest fördelaktiga marknaden för tillgångarna i fråga. Dessutom ska parterna:
•

Vara oberoende av varandra (det ska inte finnas någon relation mellan dem).

•

Inneha kunskap, (de ska ha en någorlunda förståelse om tillgångarna och transaktionen
ska baseras på all tillgänglig information, inkluderat information som erhålls vid
sedvanliga företagsbesiktningar).

•

Ha förmågan att tillhandahålla tillgången

•

Vara villiga att verkställa transaktionen (det ska finnas en motivation som inte är
framtvingad eller måste utföras).

I IAS 39 tillkännages ingen tydlig förklaring på vad marknadsaktör är, utan poängterar att
instrumenten måste vara noterade och handlas på en aktiv marknad218, och förtydligar att
transaktionen inte får ske under tvångsförsäljning, ofrivillig likvidation eller
utmätningssituation. Således klarläggs det också i SFAS 157 att en vanlig transaktion är en
sådan som har antagits vara exponerad på en marknad under en viss tid före balansdagen, och
traditionella marknadsaktiviteter för sådana transaktioner har inträffat. Transaktionen antas
också ske på tillgångens huvudmarknad och om sådan saknas ska den mest fördelaktiga
marknaden användas. En huvudmarknad är den marknad som innehåller den största volymen
och aktivitet av handel. Den mest fördelaktiga marknaden är den marknad som ger det högsta
priset på tillgången näst efter huvudmarknaden.
Båda standardsättarna anser att verkligt värde ska motsvara det pris som genererats via
marknaden, men de har olika förtydliganden kring marknadens pris. I SFAS 157 anses det att
om priset inhämtas från en huvudmarknad för de finansiella instrumenten ska det likställas
med dess verkliga värde, oavsett om priset är direkt observerbart eller om det bestäms via en
värderingsmodell. Dessutom är FASB noga med att påpeka att det priset gör sig gällande även
om det finns ett annat pris på en annan marknad som är mer fördelaktigt på balansdagen.
IASB är av åsikten att när instrumentet är noterat och handlas på en aktiv marknad erkänns
transaktionspriset som det pris som ska likställas med verkligt värde och ska då användas vid
anskaffningstillfället på balansdagen som prisuppgift. Vidare innehåller IAS 39 en definition
på vad som menas med noterad - tillgången har prisuppgifter som är tillgängliga, med lätthet
och regelbundenhet, på en börs, hos en handlare, mäklare, branschorganisation eller företag.
Dessa ska i sin tur tillhandahålla aktuell prisinformation eller vara en myndighet som överser
prisinformationen och noteringarna representerar faktiska och regelbundet förekommande
marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor. Syftet med att fastställa verkligt värde på ett
218
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finansiellt instrument som handlas på en aktiv marknad är att fastställa till vilket pris en
transaktion skulle ske på balansdagen. Priset på instrumentet inhämtas på den mest
fördelaktiga marknad till vilken företaget har direkt tillgång.
FASB har också valt att förtydliga när ett transaktionspris inte representerar ett verkligt värde,
vilket sker när transaktionen framställs mellan två parter som relaterar till varandra. Vidare får
transaktionen inte ske under olaga tvång eller säljaren är tvingad att acceptera priset i
transaktionen, till exempel om säljaren är i ekonomiska bekymmer. Dessutom får inte antalet
enheter som ingår i transaktionspriset avvika från antalet enheter som mäts i verkligt värde.
Till sist får marknaden, som transaktionen utförs på, inte skilja sig från den marknad som
säljaren skulle använda vid en eventuell försäljning, som är huvudmarknaden eller den mest
fördelaktiga marknaden.
5.1.1 Värderingsmetoder för verkligt värde för finansiella instrument
Det finns två olika huvudmetoder i SFAS 157 som ger ett verkligt värde, marknadsalternativet
och inkomstalternativet. Marknadsalternativet använder prisnoteringar och annan relevant
information som härstammar från marknadstransaktioner med identiska eller jämförbara
tillgångar. Ytterligare tekniker kan vara marknadsmultipler219 eller matrixprissättning.
Inkomstalternativet använder värderingsmodeller för att konvertera framtida belopp till ett
nutidsvärde (diskontering), och tekniker för att frambringa värdet kan vara diskonterade
kassaflöden220, optionsprismodeller och binomialmodeller. IAS 39 innehåller också två
huvudmetoder, men de är emellertid inte utstakade som marknads- och inkomstalternativet.
Standarden förespråkar framförallt att senaste transaktionspriset används, som hänvisar till en
identisk eller likartad tillgång, men rekommenderar också diskonterade kassaflöden221 eller
optionsprismodeller. Finns det inte noterade prisuppgifter och dessa exemplifierade
värderingsmodeller inte är lämpliga tillåter båda standarderna att företagen använder
egenproducerade datamodeller222. För att dessa sedermera ska kunna bestämma verkligt värde
krävs det tillgänglig marknadsdata. IAS 39 förmedlar att om marknaden för ett finansiellt
instrument inte är aktiv, används värderingsmodeller för att frambringa tillgångarnas verkliga
värde. Således förespråkar IASB att simuleringar nyttjar tidigare genomförda transaktioner
mellan kunniga parter som är oberoende av varandra som värderingsunderlag.
IASB godkänner endast modeller som är beprövade och allmänt accepterade på marknaden
som verktyg för att fastställa ett verkligt värde. FASB särskiljer sig en aning från IASB i sin
rekommendation, då de förespråkar att de värderingsmetoder som är mest lämpliga under
omständigheterna och som det finns tillräckligt med åtkomlig data ska användas. I vissa fall
krävs enbart en teknik, som när det finns noterade priser på en aktiv marknad. I andra fall
krävs det flera lämpliga tekniker, och resultatet ska då utvärderas och jämföras med hänsyn
till alla resultat som frambringas, då med avseende på resultaten från olika kombinationer av
tekniker. När flera värderingsresultat har etablerats likställs verkligt värdet med det värde som
faller inom intervallet som representerar verkligt värde under omständigheterna.
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IASB rekommenderar att om det finns en värderingsmodell som tillämpas bland
marknadsdeltagare för att prissätta instrument och denna simulering har visat sig ge
tillförlitliga uppskattningar av priser som kan erhållas i faktiska marknadstransaktioner
rekommenderas företaget nyttja den modellen. Verkligt värde uppskattas utifrån resultatet av
en värderingsmodell där marknadsuppgifter används i så hög grad som möjligt och
företagsspecifika uppgifter i så låg grad som möjligt. Likadant poängterar SFAS 157, att de
värderingsmodeller som tillämpas ska maximera användandet av observerbar inputs och
minimera användandet av icke observerbara inputs. Vidare anser IASB att en simulering
väntas ge en realistisk uppskattning av verkligt värde om den rimligen återspeglar hur
marknaden skulle kunna väntas prissätta instrumentet. Därtill är simuleringens resultat
passande som värderingsunderlag såvida de inputs som används i värderingsmodellen
rimligen representerar marknadsförväntningar och lämpligt speglar instrumentets risk och
avkastning.
I IAS 39 motiveras användandet av värderingsmodeller av att de inputs som nyttjas är
likadana som marknadsaktörerna skulle ta hänsyn till om dem själva skulle fastställa priset.
Därtill anses simuleringar falla inom accepterade ekonomiska metoder för prissättning av
finansiella instrument. Utöver den motiveringen påpekas det i IAS 39 att företaget själv
kalibrerar sina värderingsmodeller och testar resultatet utifrån observerbara prisuppgifter
hämtade från aktuella marknadstransaktioner på identiska och/eller likadana tillgångar.
Prisuppgifterna kan också vara baserade på övriga tillgängliga observerbara
marknadsuppgifter, som inte behöver ha direkt koppling till instrumentet. För att kunna
använda inputs samlar företaget, på löpande vis, in data från den marknad som är aktuell för
instrumentet, och kan på så sätt erhålla ett lämpligt pris på tillgången som utgör dess verkliga
värde.
5.1.2 Data till värderingmodeller
Likadant som IAS 39 stipulerar SFAS 157 att inputs är de antaganden som utgör underlag för
prissättningen, tillika de marknadsaktörerna skulle använda när de prissätter tillgångar för att
genomföra en transaktion. När antagandena görs inkluderas då också hypoteser om risk, till
exempel den modellrisk som innefattas i vissa värderingsmodeller. Dessutom görs antaganden
om risk för de inputs som nyttjas i simuleringarna. Båda standarderna accepterar att
datamodeller med inputs tillämpas för att fastställa verkligt värde, men de båda standarderna
skiljer sig åt vid tydliggörandet av vilka typer av inputs som är lämpliga att använda. I SFAS
157 fastställs endast huruvida inputs är observerbara eller icke observerbara. Definitionen på
observerbar inputs är som beskrivits ovan. Icke observerbara inputs definieras som de inputs
som reflekterar företagets egna estimeringar om de antaganden som marknadsdeltagarna
skulle använda vid prissättning på tillgångar som baseras på den bästa tillgängliga
informationen under rådande omständigheterna. Inga tydliga anvisningar ges för vad som kan
ingå i de båda kategorierna av inputs.
IAS 39 ger specifika instruktioner på vad som accepteras som inputs. Verkligt värde för ett
finansiellt instrument som fastställs via simulering baseras på en eller flera av följande data:
•

Pengars tidsvärde, som är basräntan eller den riskfria räntan och dessa kan inhämtas
från observerbara stadsobligationer, observerbar allmän ränta LIBOR eller EURIBOR
eller en swapränta.
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•

Kreditrisk, premien över basräntan, inhämtas från observerbara marknadspriser på
handlande instrument med olika kreditkvalitet eller från observerbara räntor som
debiteras av långivare som ger ut lån med olika kreditbetyg.

•

Priser i utländsk valuta, inhämtas från aktiva valutamarknader eller priser som noteras
varje dag i ekonomiska publikationer.

•

Råvarupriser, inhämtas från observerbara marknadspriser.

•

Aktiekurser, kurser och kursindex som finns på observerbara marknader.

•

Volatilitet, (hur kraftiga prisförändringarna är på finansiella tillgångar) inhämtas från
historiska marknadsuppgifter eller via inräknad volatilitet i aktuella marknadspriser.

•

Risk för förtida lånebetalning och uppsägningsrisk, inhämtas från historisk data.

•

Förvaltningskostnader, inhämtas via jämförelser med aktuella avgifter som debiteras
av andra marknadsdeltagare.

5.1.2.1 Hierarkin för verkligt värde
FASB implementerar en hierarki för inputs, vilket också delar upp de finansiella
instrumentens värderingsgrad. I SFAS 157 tillkännages det att: för att förbättra noggrannheten
och jämförbarheten vid beräkning av verkligt värde prioriterar hierarkin för verkligt värde
inputs till värderingsmetoder i tre olika nivåer. Hierarkin prioriterar främst noterade priser
erhållna från en aktiv marknad på identiska tillgångar (nivå-1) och den lägsta prioritering ges
till icke observerbara inputs (nivå-3). Vilken nivå som tillgångarna placeras på ska bestämmas
i sin helhet utifrån den lägsta nivåns input som krävs för att bestämma verkligt värde (om en
observerbar input och en icke observerbar inputs nyttjas placeras värderingen på nivå-3). Att
fastställa en specifik inputs betydelse i samband med instrumentets värdering kräver omdöme
och därtill ska hänsyn tas till specifika faktorer som berör de finansiella instrumenten. Valet
av de lämpliga värderingsmodellerna kan komma att påverkas av inputs tillgänglighet (de som
är relevanta för tillgångarna) och den relativa reliabiliteten på inputs. Eftersom hierarkin för
verkligt värde prioriterar inputs till simuleringarna, och inte typ av datamodell, motverkas
detta.
Nivå-1 – Inputs på nivå-1 är noterade priser på aktiva marknader på identiska tillgångar som
företagen har tillträde till på balansdagen. Ett noterat pris på en aktiv marknad ger det mest
pålitliga beviset för verkligt värde och ska användas om det finns tillgängligt.
Nivå-2 – Inputs på nivå-2 är andra noterade priser än de som inkluderas på nivå-1, vilka är
observerbara för tillgångarna, antingen direkt eller indirekt. Om en tillgång är kontrakterad
(en förbestämd löptid utifrån stipulerade villkor) måste inputs på nivå-2 vara observerbar för
hela kontraktstiden. Inputs på nivå-2 inkluderar följande:
•

Noterade priser på likvärdiga tillgångar på en aktiv marknad
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•

Noterade priser på identiska eller likvärdiga tillgångar på inaktiva marknader223

•

Andra inputs än noterade priser som är observerbara är till exempel räntor och
avkastningskurvor (som är observerbara under vanliga noterade intervall), volatiliteter,
antal förbetalningar, förlustmängder, kreditrisker och försumbarheten.

•

Inputs som härrör från eller bekräftas via observerbar marknadsdata med hjälp av
korrelation eller andra statistiska verktyg.

Nivå-3 – Inputs på nivå-3 är icke observerbara, som ska användas för att bestämma verkligt
värde när observerbar inputs inte finns tillgängliga, och tillåts sedermera i situationer på
balansdagen på instrument som inte har någon marknadsaktivitet. Objekten för bestämmandet
av verkligt värde är likadant som för de övriga nivåerna, nämligen ett försäljningspris utifrån
en marknadsdeltagares perspektiv som äger tillgången. Således ska icke observerbara inputs
reflektera företagens egna spekulationer om marknadsdeltagarnas antaganden, som de skulle
nyttja vid fastställelse av pris på tillgången och då medräknas antaganden om risk. Icke
observerbara inputs ska framställas utifrån den bästa tillgängliga information under
omständigheterna, som kan inkludera företagens egen data. Vid frambringandet av nivå-3inputs behöver företagen inte utföra alla tänkbara ansträngningar för att erhålla information
om marknadsdeltagarnas antaganden. Emellertid ska inte bolagen ignorera information om
antaganden gjorda av marknadsdeltagarna som är tillgängliga utan onödig kostnad och
ansträngning. Följaktligen ska företagens egen data, som används för att framställa icke
observerbara inputs, justeras om informationen är lättillgänglig utan onödig kostnad och
ansträngning, och som indikerar på att marknadsdeltagarna skulle tillämpa andra antaganden.

223

Inaktiva marknader är marknader som har väldigt få transaktioner, priserna är inte dagspriser och de noterade
priserna har stor variation, antingen över en lång period eller bland marknadsaktörerna, och mängden tillgänglig
information är inte alltför omfattande.
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Tabell 4 – Översikt av redovisningsstandardernas rekommendationer
•
•

X innebär att redovisningsstandarden rekommenderar
- innebär att den inte rekommenderar

Värderingsmetoder:
Metod 1:
Prisnoteringar
Metod 2:
Värderingsmodeller
Värderingstekniker för
metod 1:
Transaktionspris från
identiska instrument
Transaktionspris från
jämförbara instrument
Värderingstekniker för
metod 2:
Matrixprissättning
Marknadsmultipler
Binomialmodell
Optionsprismodell
Black-ScholesMerton modell224
Diskonterade
kassaflöden
Företagens egna
värderingsmodeller
Inputs till metod 2:
Ränta (inklusive
diskonteringsränta)
Kreditrisk
Volatiliteter
Utländsk valuta
Råvarupriser
Aktiekurser
Antal förbetalningar
Förlustmängder
Förvaltningskostnader
Statistiska verktyg
Kontraktsattribut
Egna antaganden
Marknadsantaganden

SFAS 157
X

IAS 39
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
-

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

224

Är en typ av optionsvärderingsmodell, men står själv på grund av dess utmärkande drag och för att inte
avgränsa vad som faller inom optionsprismodeller.
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5.2 Vad standardsättarna rekommenderar ska rapporteras
I SFAS 157 rekommenderas den rapporterande entiteten att tillhandahålla information rörande
tillgångar som värderas till verkligt värde på en återkommande basis efter initieringsperioden
(när de har anskaffats). Omfattningsgraden bestäms genom bedömningen att användare av
finansiella rapporter ska kunna erhålla de inputs som används vid värderingen och för
återkommande värdering till verkligt värde där icke observerbara inputs används (nivå 3),
vilka påverkar periodens resultat eller tillgångarnas nettovärde. I IFRS 7 återfinns en likvärdig
rekommendering, då den förtäljer att ett företag ska lämna information som gör det möjligt för
användarna av de finansiella rapporterna att göra egna bedömningar om eventuella skillnader
mellan redovisade värden på finansiella instrument och deras verkliga värde. Ett företag ska
lämna upplysningar om tillämpade metoder och huruvida en värderingsmodell har nyttjats,
samt vilka antaganden som gjorts för att bestämma verkligt värde, såsom diskonteringsränta,
förväntade kreditförluster och förtida betalningar. Båda standarderna har specifika
rekommendationer för hur de ovannämnda kraven ska kunna uppfyllas. I SFAS 157 och IFRS
7, som får stöd från IAS 39, förordas entiteten att rapportera följande information för varje
kvartal och år och att det också ska göras separat för varje betydande kategori på tillgångarna
(om inget annat anges gäller det för båda redovisningsstandarderna):
•

Verkligt värde på balansdagen

•

I SFAS 157 rekommenderas företaget rapportera vilken nivå på den verkliga värde
hierarkin som värdering placeras, särskiljning görs på värdering med prisnoteringar
från aktiva marknader på identiska tillgångar (nivå 1), andra betydande observerbara
inputs (nivå 2) och betydande icke observerbara inputs (nivå 3). I IFRS 7 och IAS 39
förespråkas det att de tillämpade metoderna, om en värderingsmodell används och
antaganden för att bestämma det verkliga värdet för varje klass av finansiella
tillgångar ska rapporteras.

•

När betydande icke observerbara inputs (nivå 3) används ska en förlikning göras från
ingående balans och utgående balans, där följande förändringar under perioden
presenteras separat:
a) Totala vinster och förluster under perioden (både realiserade och orealiserade)
särskiljs från det resterande resultatet och en förklaring var de ingår i resultatet
b) Inköp, försäljningar, utfärdningar, och förlikningar (netto)
c) Omflyttningar till och från nivå 3 (kan vara på grund av att inputs har
förändrats, från icke observerbara till observerbara eller tvärtom)

•

IFRS 7/IAS 39 fokuserar på huruvida verkligt värde fastställs direkt i sin helhet eller
delvis genom hänvisning till officiella prisnoteringar på en aktiv marknad eller genom
uppskattningar då en simulering tillämpas. Dessutom huruvida verkliga värden som
redovisats i de finansiella rapporterna helt eller delvis bestäms genom att använda en
värderingsmodell, som baseras på antaganden som inte understöds av priser från
observerbara aktuella marknadstransaktioner på ett identiskt instrument. Samt om
värderingen inte baseras på tillgängliga observerbara marknadsuppgifter.
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•

På en årsbasis, de värderingsmodeller som används och om förändringar görs i
simuleringsprocessen ska en diskussion återfinnas om det. I IFRS 7 påpekas det också
att för verkliga värden som redovisas i de finansiella rapporterna ska företaget:
a) Om en ändring av en eller flera av de gjorda antagandena till andra rimligt
sannolika antaganden skulle innebära att det verkliga värdet ändras i betydande
utsträckning ska det anges och upplysningar om ändringarnas effekt ska
lämnas.
b) I detta syfte ska bedömning av betydande utsträckning göras med hänsyn till
resultaträkningen och samtliga tillgångar eller när ändringar av det verkliga
värdet redovisas mot eget kapital och totalt eget kapital.

•

I IFRS 7 förordas också att om föregående punkt är tillämplig, ska det sammanlagda
beloppet av förändringen i det verkliga värdet som uppskattats genom att använda en
sådan värderingsmodell åskådliggöras som redovisats i resultaträkningen under
perioden.

Utöver det som redan nämnts beskriver också IFRS 7 att upplysningar inte behöver lämnas
om det verkliga värdet när:
•

Det redovisade värdet är en godtagbar approximering av det verkliga värdet

•

Innehav av egetkapitalinstrument225 som inte har ett noterat marknadspris på en aktiv
marknad eller derivat som är knutna till sådana egetkapitalinstrument som värderas till
anskaffningsvärde i enlighet med IAS 39 eftersom deras verkliga värde inte kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

5.3 Tillämpningen i praktiken - Amerikanska finansiella institut
Alla de amerikanska finansiella instituten implementerar värderingskonceptet verkligt värde i
någon omfattning för att värdera finansiella instrument, men det finns avvikelser i typen av
finansiella tillgångar som de tio bolagen värderar till verkligt värde. Följaktligen beror det på
att bolagen, Wachovia, Bank of New York Mellon, State Street, US Bancorp och Capital One
Financial har valt att inte adoptera SFAS 157 förrän 1 januari, 2008. De resterande fem
bolagen har i någon form implementerat redovisningsstandarden SFAS 157. Således har de
också adopterat dess rekommendationer för hur värdering till verkligt värde ska ske. Dessa
fem bolag har i princip använt FASBs definition av vad verkligt värde innebär; det priset som
kan erhållas när en tillgång säljs (exit price) på huvudmarknaden eller den mest fördelaktiga
marknaden där transaktionen är ordinär mellan marknadsaktörerna. JP Morgan & Chase,
Suntrust och Wells Fargo utelämnar emellertid den mest fördelaktiga marknaden. De övriga
fem bolagen som inte använder SFAS 157s rekommendationer tenderar att likställa verkligt
värde med det säljpris som genereras mellan villiga aktörer. Emellertid använder State Street,
US Bancorp och Wachovia en nästintill identisk definition som FASB gör, säljpriset som
genereras från en armslängd transaktion mellan villiga parter under alla omständigheter
förutom tvingad och likvideringsförsäljning.
225

Ett egetkapitalinstrument är ett företags förpliktelser att emittera eller köpa ett fastställt antal av sina egna
egetkapitalinstrument i utbyte mot ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång, exempel kan vara
vissa typer av preferensaktier, ej inlösningsbara stamaktier och teckningsoptioner, samt utfärdade köpoptioner.
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5.3.1 Företag som adopterat SFAS 157
De finansiella institut som använder SFAS 157 har också följt dess rekommendationer för hur
instrumentens värdering ska delas upp utifrån hierarkin för verkligt värde. Alla fem bolag
värderar sina finansiella instrument utifrån observerbar data eller icke observerbar data.
Vidare förklarar de också vad dessa två begrepp innebär rent konkret, observerbar data är
marknadsdata som hämtas från oberoende källor, medan icke observerbar data grundar sig på
företagets marknadsantaganden. Suntrust påpekar också att de försöker att hämta sin
information från huvudmarknaden eller den mest fördelaktiga marknaden och utgår också
ifrån dem typerna av marknader när antaganden görs. Detta utförs också av de andra
finansiella instituten, men de beskriver det inte lika uttrycksfullt som Suntrust gör. Wells
Fargo påpekar att vilken nivå tillgångarna placeras på baseras på vilken marknad instrument
handlas på samt de respektive antagandenas trovärdighet. JP Morgan & Chase anser att när
tillgångarna kategoriseras i hierarkin baseras de på den lägsta nivån av data som är betydande
för värderingen av verkligt värde. Vidare förklarar de fem finansiella instituten att
värderingshierarkin har tre enskilda nivåer, beroende på dataunderlaget för värderingen. De
tre olika nivåerna är, enligt företagen, följande:
•

Nivå-1 – noterade priser på identiska instrument som handlas på en aktiv marknad.
Värderingen likställs då med de noterade priserna som kan erhållas på tillgångarnas
respektive marknad. Alla berörda finansiella institut är eniga om att de tillgångar som
placeras på nivå-1 är av typen aktier, statsobligationer och derivat, då de har en öppen
marknad som har en omfattande likviditet.

•

Nivå-2 – Noterade priser på liknande instrument som handlas på en aktiv marknad.
Noterade priser på identiska eller liknande instrument på marknader som inte är
aktiva. Värderingar kan också genereras via deriverade modeller där all betydande och
värdeskapande data hämtas från aktiva marknader. Alla de fem finansiella instituten
visar på en överensstämmande uppfattning om vilka tillgångar som tillhör nivå-2,
obligationer, ”mortgage-backed securities” (säkerställda lån, se bilaga 1) och
företagsobligationer (även kallat företagscertifikat).

Suntrust uttrycker att företaget själv måste identifiera vad de anser är likvärdiga tillgångar.
Företagen har alla använt likvärdiga tekniker för att fastställa verkligt värde på tillgångar som
placeras på nivå-2. Citigroup, Bank of America, JP Morgan & Chase, Wells Fargo och
Suntrust påpekar att de enbart använder observerbar data på nivå-2-tillgångarna, antingen
direkt eller indirekt, och för hela livslängden.
De aktuella värderingsmetoderna på nivå-2 skiljer sig en aning från de som används på nivå 1.
Om noterade priser finns tillgängliga används de i så stor utsträckning som möjligt, antingen
som jämförelsepris eller som data till en värderingsmodell. Vidare skiljer företagens val av
vilka värderingsmodeller som används. Citigroup förtäljer att de tillämpar ”matrix pricing”
och de andra berörda bolagen ger inga tydliga exempel på vilka specifika värderingsmodeller
de använder, utan nämner endast att de använder olika datamodeller. Emellertid påpekar alla
att de nyttjar noterad marknadsinformation som underlag till sina simuleringar om de väl
tillämpar sådana på nivå-2-tillgångar. När Wells Fargo använder värderingsmodeller är alla
betydande antaganden observerbara på marknaden. Vidare tenderar alla fem bolag att vara
restriktiva till att begagna modeller för att värdera nivå-2-tillgångar, då de ger explicita
indikationer på att marknadens uppgifter upptas först, därefter används modeller som ett
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substitut. Emellertid använder JP Morgan & Chase enbart värderingsmodeller för att värdera
nivå-2-tillgångar, men endast med observerbar marknadsdata som underlag.
•

Nivå-3 – Värderingen skapas via olika värderingsmodeller där en eller flera betydande
data eller värdeskapande faktorer är av typen icke observerbar. Emellertid anser
företagen att nivå-3 kräver att data som är observerbar nyttjas när den finns tillgänglig.
Tänkbara finansiella tillgångar som placeras på nivå-3 kan vara onoterade aktier och
instrument som är uppbackade av underliggande tillgångar eller diverse lån. Vidare
anses nivå-3 vara en uppsamlingsnivå, där alla tillgångar som inte kan värderas på ett
trovärdigt och säkert sätt placeras. Värderingarna är enbart estimeringar och har
ingenting som verifierar värderingsresultatet.

Wells Fargo utgår ifrån att nivå-3-tillgångar värderas via modellbaserade tekniker som
använder antaganden som inte är observerbara på marknaden. De icke observerbara
antaganden motsvarar företagets egna estimeringar av antaganden om vad marknadsaktörerna
skulle prissätta tillgångarna. Om marknadspriser inte är tillgängliga har till exempel Bank of
America använt transaktionspriser, prismodeller, diskonterade kassaflödesmetoder eller
liknande tekniker på instrument för att estimera dess verkliga värde. Företaget påpekar också
att det kan behövas utmärkande omdöme och estimeringar för att bestämma värderingen med
simuleringar.
Övriga bolag tenderar att använda egna prismodeller, men en vanlig utgångspunkt för de fem
finansiella instituten är den diskonterade kassaflödesmodellen (kapitaliseringsmodellen), alla
bolag använder den i någon omfattning. Citigroup påpekar att deras simuleringar på nivå-3 är
utvecklade internt med basis i diskonterade kassaflöden. Det finns en konsensus på vilka
tekniker som nyttjas, men hur och var data till modellerna erhålls är de finansiella instituten
inte eniga om. Suntrust uttrycker att de data som är enklast tillgängliga används, där en del
utvecklas på en intern basis. Företaget förklarar också att fördelen med sådana data är att den
tar hänsyn till den risk som marknadsaktörer skulle ta hänsyn till. Citigroup poängterar att de
inputs som används är endast marknadsmässig, såsom ränta, valutakurser, optionsvolatilitet
och diverse betydande finansiell information.
5.3.2 Företag som inte adopterat SFAS 157
Fem finansiella institut, US Bancorp, Wachovia, Bank of New York Mellon, State Street och
Capital One Financial, har valt att adoptera SFAS 157 1 januari, 2008. Följaktligen följer dem
de äldre reglerna för hur finansiella tillgångar ska värderas och redovisas (bland annat SFAS
133). Detta har emellertid påverkat värderingsprocessen jämfört med de fem ovannämnda
företagen, när de applicerar värderingskonceptet verkligt värde på sina finansiella instrument.
Tydliga exempel på finansiella tillgångar som de fem företagen värderar till verkligt värde är
noterade och onoterade aktier, handel med krediter och derivat. Det som särskiljer dessa fem
bolag från de tidigare nämnda fem instituten är att dessa inte värderar alla sina utställda lån
till verkligt värde, utan de har då valt att använda konceptet det lägsta av
anskaffningskostnaden eller marknadsvärdet. Det finns emellertid bolag som värderar
utställda lån till verkligt värde om de har ett referenspris som underlag. Huvudsakliga faktorn
som avgör hur lån värderas är ifall de har en marknad som kan användas som referens, som
verifierar värderingen. Värderingen av utställda lån är den tydliga skillnaden mellan de
finansiella institut som adopterat SFAS 157 och de som inte har gjort det, förutom detta
värderas de resterande finansiella tillgångarna med utgångspunkt i deras verkliga värde.
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Verkligt värde genereras från noterade tillgängliga marknadspriser på identiska instrument.
Finns inte sådan information tillgänglig nyttjas noterade priser på liknande tillgångar
(benchmarking enligt US Bancorp) och prismodeller (US Bancorp och State Street använder
sig specifikt av matrix pricing). Dessutom används också diskonterade kassaflödesanalyser
(alla fem företagen använder den typen av värderingsmodell och Bank of New York Mellon
och State Street påpekar att diskonterade kassaflödesanalyser är beroende av estimeringar om
framtida kassaflöden och räntenivån). Vidare erhålls data för dessa tekniker där den finns
tillgänglig. State Street nyttjar oberoende tredje parters pristjänster i syfte att minimera
ledningens påverkan i värderingsprocessen.
Wachovia och Bank of New York Mellon uttrycker att det finns flera faktorer som påverkar
verkligt värde, såsom handelspris, tidsvärdering och osäkerhetsfaktorer (motpartens
kreditvärdighet) för optioner, warrants och derivat. För likvärdiga eller syntetiska produkter
används observerbara priser. Vidare kan också räntenivån, diskonteringsräntan, valutakurser,
förbetalningar och kreditförluster ha betydelse för de värderingsmodeller som tillämpas.
Capital One Financial är undermålig i sin diskussion om värdering till verkligt värde, och
anger inte specifika inputs som nyttjas förutom observerbar marknadsdata. Däremot anger
bolaget specifik inputs för hur deras utställda lån värderas, vilka är ränta, antal förbetalningar,
förlustmängder och kontraktshänförda antaganden. Det ska också påpekas att bolaget
använder konceptet lägsta värdet av anskaffningskostnaden eller marknadsvärdet för sina
utställda lån. Därtill uttrycker US Bancorp att när observerbar data inte finns tillgänglig blir
estimeringen av verkligt värde mer subjektivt och involverar en stor del av eget omdöme.
State Street kommenterar att ledningens involvering i bestämmandet av verkligt värde beror
på tillgängligheten för de noterade marknadspriserna och observerbar marknadsdata.
Bank of New York Mellon poängterar också att verkligt värde kan frambringas via ledningens
estimeringar som i sin tur baseras på deras omdöme, vilka inte tar hänsyn till vad andra
marknadsaktörer skulle värdera sådana tillgångar. När en sådan värderingsprocess används
beaktas likviditeten på instrumentets marknad. US Bancorp framhåller emellertid att då
simuleringar tillämpas som värderingsmetod kan inte verkligt värde verifieras utifrån
oberoende marknadsjämförelser eller transaktioner, eftersom det är ett estimerat
värderingsresultat baserat på flertalet data. Dessutom reflekterar prisestimeringarna endast en
specifik tidpunkt och eftersom de byggs upp utifrån marknadsdata kan värderingen förändras
signifikant på kort tid. Bank of New York Mellon är av en annan åsikt, då de anser att
prismodeller innefattar två specifika verktyg som validerar dess resultat, benchmark och
oberoende parter (data kan hämtas från oberoende parter och jämföras med andra priser).
Dessutom tar deras modeller hänsyn till faktorer som motpartens kreditrisk, likviditet,
områdeskoncentration och resultat erhållna från belastningstest.
Liksom övriga bolag tillämpar Bank of New York Mellon interna omdömen när data används,
och det gäller både internt och externt genererade inputs. Därtill kommenterar State Street och
Bank of New York Mellon att det finns andra element som kan påverka estimeringen av
verkligt värde, vilka inkluderar felaktig marknadsallokering, felaktiga modellantaganden och
oväntade korrelationer. Capital One Financial beskriver ingenting om de konsekvenser
värdering till verkligt värde ger och vilka risker värderingen medför, samt hur banken
upprätthåller sin värderings trovärdighet, vilket de andra bankerna redogör och följer. Vidare
poängterar också US Bancorp och State Street att rapportering till verkligt värde inte
genomförs för att kunna estimera företagets marknadsvärde eller jämföra med andra bolags
värderingsresultat och tekniker.
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Tabell 5 – Översikt av de amerikanska finansiella institutens värderingsprocess
C – Citigroup

BoA – Bank of America

JPM – JP Morgan

Wa – Wachovia

WF – Wells Fargo

USB

BNYM – Bank of New York Mellon
ST – State Street
•
•

Bancorp

SuT – Suntrust
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Använder
värderingshierarkin i X
SFAS 157
Värderingsmetoder:
Metod 1:
Prisnoteringar 226
Metod 2:
Värderingsmodeller
Värderingstekniker
för metod 1
Jämförelse med
identiska tillgångars
prisnoteringar
Jämförelse med
likvärdiga tillgångars
prisnoteringar
Prisnoteringar från
tredje part
Värderingstekniker
för metod 2
Nuvärdesberäkning
via diskonterade
kassaflöden 227
Matrix pricing
Optionsprismodeller
Black-Scholes
modellen
Monte Carlo modellen
Prisindex
Binomialmodeller
227

US

COF - Capital One Financial

C

226

–

Se bilaga 2
Se bilaga 2
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Prisnoteringar från
mäklare

-

X

-

X

-

-

X

X

X

-

Fem bolag använder rekommendationerna i SFAS 157 och fem använder inte dem förrän
2008. Trots detta tillämpar alla finansiella institut både prisnoteringar och värderingsmodell
som metod för att fastställa verkligt värde. Det finns en konsensus kring tre underliggande
tekniker för värderingsmodeller, diskonterade kassaflöden, optionsprismodeller och
prisnoteringar från likvärdiga tillgångar. Spridningen på vilka tekniker som tillämpas är stor,
men en som tenderar att användas ofta är prisuppgifter från mäklare (inkluderar också tredje
part).
Tabell 6 – Översikt av vilka inputs de amerikanska finansiella instituten nyttjar

Inputs till metod 2:
Observerbar data
Ej specificerade
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marknadsdata
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Icke observerbar data
Egna antaganden
Marknadsantaganden

X

X
X

-

X
X

X
X

X

-

X
X

X

-

Bolagens användning av inputs till värderingsmodellerna demonstrerar en stor spridning i
vilka som nyttjas som dataunderlag. Den vanligaste inputen är räntan, därefter är det
kreditrisken, volatiliteter, prisnoteringar från likvärdiga tillgångar, antal förbetalningar,
prisuppgifter från industrins aktörer och tredje parts prisuppgifter. Vidare finns det också en
viss spridning på användandet av icke observerbar data, och företagen använder
marknadsbaserade antaganden före sina egna estimerar.

5.4 Tillämpningen i praktiken - Europeiska finansiella institut
Alla de tio europeiska bolagen har nästintill likadana definitioner av verkligt värde, summan
som en tillgång handlas för mellan kunniga och villiga parter inom en armslängd. Emellertid
har ING Group lagt till att verkligt värde är summan som kan erhållas på balansdagen för det
finansiella instrumentet. BNP Paribas och Deutsche Bank hävdar också att verkligt värde
antingen är transaktionspriset/marknadspriset, vilket både kan vara köp- eller säljpriset. Det
finns också en viktig avvikelse i Barclays definition, då den innehåller att transaktionen
mellan de villiga parterna inte får vara tvingad eller av arten likvidationsförsäljning.
ABN Amro, Crédit Agricole, Unicredit värderar inte alla sina finansiella tillgångar till
verkligt värde utan enbart utvalda typer. Dessa inkluderar alla instrument som, enligt
företagen, kan anges i verkligt värde och exempel på sådana tillgångar är aktier, derivat
(terminer, swaps and optionskontrakt), följaktligen instrument redo för aktiv handel. Alla
bolagens övriga finansiella tillgångar värderas till anskaffningskostnad, vilket då inkluderar
utställda lån. ING Group, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS, Société Générale och
UBS värderar alla sina finansiella tillgångar, inklusive sina utställda lån, till verkligt värde.
5.4.1 Företag som implementerar en nivåstege
ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS, Société Générale och UBS
tillämpar IFRS specifika nivåstege (definierad enligt dem själva) för att värdera sina
finansiella instrument och bestämma verkligt värde. Den är uppdelad i tre olika nivåer,
beroende på vilken värderingsmetod och värderingsunderlag som används:
•

Nivå-1 – För finansiella tillgångar som handlas på en aktiv likvid marknad används
prisnoteringar som värderingsunderlag.

•

Nivå-2 – För finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv likvid marknad
används senast gjorda marknadstransaktionen för identiska instrument som
värderingsunderlag. Barclays använder också referensvärden från likvärdiga
finansiella tillgångar, dessutom kan också erkända värderingsmodeller tillämpas som
diskonterade kassaflödesanalyser, prismodeller och andra sedvänjliga tekniker. Société
Générale anser att observerbar data måste vara oberoende från företaget (får inte
härstamma från bolaget själv), tillgänglig, publicerad och baseras på en
marknadskonsensus som har ett smalt intervall i skilda åsikter (priserna hämtade från
marknadsaktörerna ska inte skilja sig åt i alltför omfattande mening).
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•

Nivå-3 – För finansiella tillgångar som inte handlas på en aktiv marknad eller har
noteringar för senast gjorda transaktioner används istället en värderingsmodell eller
flera sådana. Här används icke observerbar data eller det ursprungliga
transaktionspriset. BNP Paribas definierar en icke observerbar inputs som antaganden
eller korrelation, vilka inte baseras på någon observerbar aktuell marknadstransaktion
på en identisk tillgång eller utifrån observerbar marknadsdata.

Enligt de sju företagen anses en finansiell tillgång vara prisnoterad på en aktiv marknad om
prisnoteringen är ordinarie och tillgänglig på en regelbunden basis på en börs, hos en mäklare,
hos en industrigrupp samt tillgängliga på pristjänster eller hos regelverk. Dessa priser måste
sedermera representera den faktiska och ordinarie marknadstransaktionen på en armslängds
avstånd. Vidare utgår BNP Paribas värdering från marknadens medianpris som justeras
utifrån den skillnad som uppstår mellan köp- och säljpriset
Om en tillgång inte faller inom vad som anses vara en prisnotering, vilka inkluderar att
jämföra det aktuella instrumentet med likvärdiga instrument med observerbara
marknadspriser eller terminspriser, behövs värderingsmodeller tillämpas som substitut.
Företagens olika datamodeller inkluderar prismodeller, diskonterade kassaflödesanalyser,
nuvärdesberäkningar, optionsmodeller (som Black & Scholes, Monte Carlo och binomial
modeller) och kreditmodeller (modell för förfallonivån och kreditskillnadsmodeller). Alla
företag som har adopterat IFRS 7 och IAS 39 använder någon av de omnämnda modellerna,
och validerar dess användning med att de är allmänt erkända av industrin. BNP Paribas och
Deutsche Bank återger också att de korrigerar sina simuleringar för likviditets- och kreditrisk
samt modellrisk. Därtill justerar de också värderingsresultatet för motpartsrisken för att
värderingen ska motsvara instrumentets kreditkvalitet. Därtill bedömer Deutsche Bank att alla
värderingsmodeller influeras av ledningens omdöme, och i vilken omfattning beror på
tillgångens pris- och marknadstransparensen samt instrumentets komplexitet. Företagen är
överens om att när modeller tillämpas som metod innefattar det att beräkna fram det
förväntade kassaflödet och därefter diskontera det värdet till dagens nuvarande värde.
När simuleringar nyttjas maximeras observerbar marknadsdata som underlag. Barclays
framhåller att när inputs inte hämtas från den mest aktiva marknaden används
prisinterpolering i syfte att försöka utgå ifrån marknadsdata. ABN Amro, Barclays ger
följande exempel på användbar marknadsinputs: valutakurser, räntor, volatiliteter, korrelation,
kreditskillnader, förskottsbetalningar, skillnader i köp- och säljkurs samt motpartsrisk.
Dessutom framhåller de att hänsyn tas till modellernas osäkerhet rörande kalibreringen. BNP
Paribas beskriver att marknadsdata kalibreras utifrån observerbar data, som
avkastningskurvor, optioners implicita volatilitet, nivåer på förfallna betalningar och
förlustantaganden hämtade från publik data. Deutsche Bank tillämpar olika inputs beroende
på tillgångens komplexitet, men vanliga inputs är estimerade framtida kassaflöden,
diskonteringsränta, korrelation, icke observerbara förfallonivåer på betalningar och
förlustnivåer. Utöver de redan nämnda inputs använder RBS också obligationspriser, LIBOR,
aktiepriser och aktieindex och råvarupriser. Société Générale nämner inget specifika inputs,
utan endast att de härstammar från marknaden. Däremot använder UBS också av faktorer som
tidsvärdering, marknadsdjup och marknadslikviditet som inputs förutom de ovannämnda.
Finansiella instrument som handlas på inaktiva marknader värderas med hjälp av interna
modeller och baseras på inputs som är antingen observerbara eller icke observerbara eller i
kombination. BNP Paribas och UBS tillämpar internt utvecklade modeller, som grundar sig i
erkända och standardiserade prismodeller från den finansiella industrin, för vissa komplexa
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finansiella instrument som är skräddarsydda, illikvida eller har en lång löptid. Övriga bolag
använder likvärdiga modeller som beskrivits ovan, men med icke observerbar data som
inputs. Vidare kan resultatet från simuleringarna särskilja sig från möjlig tillgänglig data (data
som egna antaganden baseras på), varför det har utvecklats metoder för att behandla sådana
resultat. RBS interpolerar och extrapolerar värden som hamnar mellan eller bortom tillgänglig
data för att fastställa värdet på instrument med icke observerbara inputs som underlag. För
somliga instrument är data inte tillgänglig eller observerbar, varför sådana tillgångar värderas
till någonting som reflekterar det ursprungliga transaktionspriset, vilket bland annat BNP
Paribas styrker som den bästa indikationen på verkligt värde.
När företagen tillämpar internt genererade värderingsmodellerna utgår de ifrån antaganden
som inte har eller behöver ha någon direkt koppling till observerbar data. Dessutom genomgår
alla modeller interna kontroller och utvärderas av ett specifikt riskhanteringssystem.
Följaktligen kompenseras modellernas osäkerhet med grundliga analyser av de icke
observerbara inputs och via jämförelser med alternativa modellers resultat. Därtill justeras
också de interna värderingsmodellerna för likviditets- och kreditrisk. ABN Amro framhåller
att de uppdaterar och modifierar sina simuleringar när marknader och instrument utvecklas
samt när prissättningen för enskilda tillgångar blir mer transparent. Barclays kalibrerar sina
värderingsmodeller utifrån; industrins standard, ekonomiska modeller och tillgängliga
observerbara transaktionspriser.
Icke observerbar data är estimeringar som är resultatet av ledningens omdömen, historisk
data, marknadspraxis och benchmarking från annan relevant observerbar marknadsdata. Om
inputs till värderingen av en ny transaktion inte kan erhållas från en trovärdig extern källa
används transaktionens anskaffningspris som underlag för värderingen. Detta kan resultera i
en eventuell skillnad mellan transaktionspriset och priset uppburet från en modell, vilket ABN
Amro har löst genom att kostnadsföra skillnaden vid lämpliga tidpunkter över den finansiella
tillgångens livstid,. På så sätt kan ny extern information förvärvas, vilken kan påverka
värderingen i framtiden. ABN Amro anser att de faktorer som kan påverka värderingen är
inkorrekta antaganden i modellen, disallokering i marknaden och oväntad korrelation.
Deutsche Bank och UBS har upprättat interna kontrollprocedurer för sina respektive
värderingsprocesser i syfte att etablera en försäkring om verkligt värdes tillförlitlighet och
autenticitet. När simuleringar tillämpas utvärderas antagandena och modellerna av en
specialistgrupp. Priser, inputs, antaganden och värderingsjusteringar verifieras mot oberoende
källor och blir således utvärderade. När priser, inputs och antaganden inte är observerbara
utvärderas verkligt värde från procedurer som fastställer dess lämplighet, vilka kan vara att
jämföra värderingsresultatet mot alternativa värderingsmodeller, andra benchmarks och
extrapoleringstekniker. En utvärdering görs för att bekräfta att simuleringar frambringar en
rimlig estimering av verkligt värde som reflekterar marknadsnivån, vilket görs genom att
kalibrera modellerna mot observerbara marknadsfaktorer. Dessa tillvägagångssätt kräver
emellertid ledningens omdömen, vilket företagen också påpekar.
För finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad är det låg godtycklighet när
verkligt värde bestäms. Emellertid, när sådant underlag inte finns tillgängligt kräver det
ledningens omdöme för att fastställa verkligt värde, vilket medför att subjektiviteten ökar.
Deutsche Bank anser att ledningens påverkan kommer att variera i omfattning beroende på
tillgångens komplexitet och dess marknads likviditet. Således kalibreras värderingsmodellerna
innan de används för att säkerställa deras objektivitet. ABN Amro återger att marknader kan
utsättas för svåra förhållanden, där det kan förekomma att dess likviditet påverkas negativt,
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följaktligen att observerbar data blir mindre trovärdig eller slutar att existera. Barclays anser
att faktorer som påverkar värderingens validitet är djupet på marknadens handelsaktivitet,
marknadens relevans, typ av finansiell tillgång, hur pass ny tillgången är och transaktionens
natur (specifik för typen av instrument eller allmän, oavsett tillgångstyp). När det finns minsta
tvivel kring trovärdigheten i marknadsdata eller om den inte finns tillgänglig används andra
värderingstekniker, såsom scenarioanalyser och diskonterade kassaflödesberäkningar.
5.4.2 Företag som inte implementerar IFRS nivåstege
Crédit Agricole, ING Group och Unicredit använder inte en nivåstege och dessutom
implementerar inte Crédit Agricole, i sin helhet, rekommendationerna som IAS 39/IFRS 7 ger
för hur värdering till verkligt värde ska ske, ändock skiljer bolagets värderingsprocess inte
särskilt mycket åt jämfört med de andras. De tre bolagen tillämpar också de två
huvudmetoderna, prisnoteringar och värderingsmodeller, men frånskiljer sig jämfört med de
andra sju bolagen för hur inputs tillämpas. För Crédit Agricole måste de inputs som nyttjas
vara direkt observerbara på en aktiv marknad annars tillämpar bolaget värderingskonceptet
anskaffningskostnad. Bolaget förklarar den aktionen med att deras värderingsmodeller kräver
direkt observerbar data, då de använder nettovärdet på tillgången eller transaktionspriser som
värderingsunderlag i sina modeller. ING Group och Unicredit är inte riktigt lika strikta som
Crédit Agricole är rörande sin värderingsprocess. När bolagen använder prisnoteringar hämtas
de från oberoende marknadsförsäljare, mäklare eller direkt från en börs. Företagen använder
både köp- och säljpriset beroende på vilken position de har för tillgången, om de har en kort
position (tror på en kursnedgång) är det säljpriset som tillämpas och för en lång position (tror
på en kursuppgång) är det köppriset. Ibland justeras också priserna, om de är noterade, som
ett genomsnittligt pris, och dessutom kan värderingsresultatet behövas justeras utifrån
likviditetshänsyn eller förfallen data på grund av irreguljära transaktioner.
Om inte prisnoteringar finns tillgängliga tillämpar ING Group och Unicredit
värderingsmodeller, som inkluderar diskonterade kassaflöden och prismodeller. Enligt
Unicredit är dessa i linje med redan accepterade ekonomiska modeller, varför sådana tekniker
reflekterar de modeller marknaden använder för att värdera finansiella instrument. De båda
bolagen anser att relevant värderingsunderlag (inputs) för simuleringar är referenspriser på
likvärdiga tillgångar, volatiliteter, korrelation, kreditbetyg och kundbeteende (bland annat
betalningsförseningar och förfallomängd). Unicredit använder också modeller som mäter
estimering för volatilitet. Data för simuleringarna valideras på en daglig basis och de
utvärderas och godkänns internt. Unicredit granskar sina värderingsmodeller både när de
utvecklas och på löpande basis, för att validera dess användning. ING Group påpekar att
användandet av värderingsmodeller är ett subjektivt sätt att värdera tillgångar, varför ett
betydande omdöme från ledningens sida krävs för att fastställa värdet på tillgångarna. De
båda bolagen utför pristester för att jämföra sina egna modellers värderingsresultat i syfte att
utvärdera ifall värdet är rättvist, och jämförande verktyg kan vara transaktionspriser, index
och förfallotider.
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Tabell 7 – Översikt av de europeiska finansiella institutens värderingsprocess
RBS – Royal Bank of Scotland

DB – Deutsche Bank

BNP – BNP Paribas

Ba – Barclays

CA– Crédit Agricole

UBS – UBS

SocG – Société Générale

ABN – ABN AMRO

Uni – Unicredit

ING – ING Bank
•
•

X innebär att bolaget använder det
- innebär att företaget inte använder det

Använder
värderingskategori
baserat på typ av
värderingsmetod
Värderingsmetoder:
Metod 1:
Prisnoteringar 228
Metod 2:
Värderingsmodeller
Värderingstekniker
för metod 1
Jämförelse med
identiska tillgångars
prisnoteringar
Jämförelse med
likvärdiga tillgångars
prisnoteringar
Prisnoteringar från
mäklare
Värderingstekniker
för metod 2
Nettovärdering
Nuvärdesberäkning
via diskonterade
kassaflöden229
Black-Scholes
modellen
Monte-Carlo modellen
Optionsprismodell
Binomialmodell
228
229

RBS DB

BNP

Ba

CA UBS SocG

ABN Uni ING

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-’

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
-

X
X
-

-

X
X
-

-

X
X
-

X
X
X
X

-

X
-

Se bilaga 3
Se bilaga 3
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Kreditmodell
Interpoleringsmodell
Egna prismodeller

-

-

X
-

X

-

X

X

X
-

X

X

Sju av de tio europeiska finansiella instituten använder värderingsnivåer baserat på vilken
värderingsmetod som tillämpas. Alla bolag tillämpar både prisnoteringar och
värderingsmodeller som metod. Därtill finns det också en tydlig konsensus för vilka tekniker
som nyttjas, nämligen diskonterade kassaflöden och jämförelse med likvärdiga tillgångars
prisnoteringar. Utöver dessa två tekniker är också egna prismodeller, Black-Scholesmodellen
och prisnoteringar från mäklare vanliga tekniker inom värderingsprocessen. Det finns
emellertid en stor spridning för de värderingstekniker som tillämpas.
Tabell 8 – Översikt av vilka inputs de europeiska finansiella instituten nyttjar

Inputs till metod 2
Observerbar data
Ränta (inkluderar
också
diskonteringsränta)
Avkastningskurvor
Kreditrisk
Volatiliteter
Valutakurser
Råvarupriser
Aktiekurser och index
Transaktionspris
Obligationspriser
Skillnader i köp- och
säljkurs
Motpartsrisk
Priser på lån
Tidsvärdering
Marknadsdjup och
likviditet
Förskottsbetalningar
Historisk data
Kreditskillnader
(credit spreads)
Antal förbetalningar
Förlustmängder
Statistiska verktyg
Prisnoteringar på
likvärdiga tillgångar
Industrins
betyg/värdering på
tillgångar eller
underliggande
tillgångar

RBS DB

BNP

Ba

CA UBS SocG

ABN Uni ING

X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
-

X
X
-

X
-

X
-

X
X
-

-

X
X
-

X
X
X
-

-

-

X
X
-

-

X

-

X
X
-

-

-

X
-

X
-

-

-

X

-

-

-

-

-

X
X

-

-

X
-

-

-

X
X
X

X
X
X

X
-

X
X

X
X

-

-

X
X
X

-

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

-

X

-

X

-

X
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Tredje parts
prisuppgifter

-

-

X

-

-

X

X

X

-

X

Icke observerbar data
Egna antaganden

X

X

-

X

-

X

-

X

-

-

De inputs som bolagen tillämpar som underlag i värderingsmodellerna uppvisar en stor
spridning, men nio av de tio bolagen använder prisnoteringar på likvärdiga tillgångar som
marknadsdata. Utöver det nämnda är också statistiska verktyg, transaktionspriser och tredje
parts prisuppgifter vanliga som indata. Vidare använder hälften av de finansiella instituten
egna antaganden istället för marknadsantaganden, men endast som värderingsunderlag för
instrument som handlas på illikvida marknader.

5.5 Finansiella institutens rapporteringsgrad
Nedan görs en demonstration om vad standardsättarna rekommenderar rapporteras för
värdering till verkligt värde jämfört med vad de finansiella instituten faktiskt rapporterar.
Rekommendationerna är hämtade från beskrivningarna gjorda ovan (se utförligare under 5.2).
Bedömningsgrunden baseras på vad som är formulerat i SFAS 157 och IAS 39/IFRS 7 samt
de båda standardsättarnas ramverk. Om bolagen uppfyller de kriterier som återfinns i de
respektive standarderna erhåller de ett ”X” och om inte ett ”-”.
5.5.1 De amerikanska finansiella instituten
Tabell 9 – Vad de amerikanska finansiella instituten redovisar
C
Rekommenderas
(i SFAS 157)
rapporteras vid
värdering till
verkligt värde230
Inputs till värderingsteknikerna
för möjliggörande X
att användaren
kan jämföra det
verkliga värdet
Vilka icke
observerbara
X
inputs som
används
Vilka
värderingstekniker X
som används

BoA

JPM

Wa

WF USB BNYM SuT ST COF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

230

Detta är också generell information som ska rapporteras för att uppfylla de finansiella rapporternas
användbarhet
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Vilken nivå på
den verkliga värde
hierarkin som
X
entitetens
värdering faller
inom
Särskiljer
metoderna för
nivå-1-tillgångar
(prisnoteringer),
nivå-2-tillgångar X
(observerbar data)
och nivå-3tillgångar (icke
observerbar data)
Summa av vad
som rapporteras 5/5
kontra vad som
rekommenderas

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

5/5

5/5

5/5

5/5 5/5

5/5

5/5

5/5 2/5

Alla de tio finansiella instituten från USA redovisar vilka inputs de nyttjar, men det är ytterst
svårt att jämföra dem då det är besvärligt att utläsa exakt vilka värden som applicerats i
värderingsprocessen. Varje bolag tillkännager endast kvalitativ data, och exempel på sådan
information redovisas i tabell 6, varför endast observerbar inputs kan utgöra underlag för
jämförelse. Ändock är det svårt att veta exakt vilka inputs som har använts för de olika
finansiella instrumenten, då detta inte redovisas i specifika drag för varje respektive typ av
tillgång. Till exempel rapporterar bolagen inte exakta mått på sin diskonteringsränta (se bilaga
2) eller vilka likvärdiga tillgångar som har använts som jämförelse för att kunna erhålla ett
värderingsunderlag. Detta förekommer också då bolagen använder egna antaganden, och det
enda som beskrivs är huruvida inputs hämtas från observerbar data eller icke observerbar
data.
Vidare ger alla företagen tydliga exempel på vilka värderingsmodeller som tillämpas, och det
är relativt bra standard på redovisningen för vilka tillgångstyper som kräver modeller samt
vilka som erhåller värderingsunderlag från prisnoteringar. Detta görs via en tabell (se bilaga
4), vilket gör att redovisningen blir överskådlig och lättförståelig. Vidare är det tydlig
redovisning av vilka tekniker som involveras i metoden prisnoteringar och vilka som
involveras i metoden värderingsmodeller. Av de tio amerikanska företagen är det endast ett
bolag som inte demonstrerar detta på ett tydligt sätt. Nio av tio bolag redovisar det SFAS 157
rekommenderar, även de som inte har adopterat den standarden för det undersökta året.
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5.5.2 De europeiska finansiella instituten
Tabell 10 – Vad de europeiska finansiella instituten redovisar

Rekommenderas
rapporteras vid
värdering till
verkligt värde
Möjliggör
jämförelse med det
redovisade värdet
Vilken typ av
metod som
tillämpats
Den värderingsteknik som användes
Antaganden för att
bestämma det
verkliga värdet
Om verkligt värde
fastställs direkt i
sin helhet
Om verkligt värde
fastställs delvis genom hänvisning till
officiella prisnoteringar
Om verkligt värde
fastställs genom
uppskattningar
Om
värderingsteknik
används som
baseras på
antaganden
Var antaganden
som görs är
hämtade ifrån
Anger effekter av
förändringar i antaganden
Summa av vad
som rapporteras
kontra vad som
rekommenderas

RBS

DB

BNP

Ba

CA UBS

Socg ABN Uni ING

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8/10

8/10 8/10

8/10

8/10 8/10

8/10 8/10 6/10 8/10

De europeiska bolagen gör likadant som de amerikanska, de rapporterar blott kvalitativ data
och kompletterar inte kvantitativ data, som gör det möjligt att jämföra huruvida värderingen
är i linje med användarnas estimeringar eller inte. Det redovisade värdet kan endast jämföras
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om marknadsdata har använts och då kan bara de få exempel som rapporteras jämföras och
inte all data som används. Egna antaganden skrivs inte ut och kan därför inte jämföras. Nästan
alla företag demonstrerar vilken typ av metod de tillämpar. Det redovisas i form av en tabell,
se bilaga 4 för tabellens utformning. Däremot är det inte lika bra rapportering av vilka
värderingstekniker företagen använder. De ger endast exempel på olika typer av tekniker som
de tillämpar, men inte specifikt för de finansiella tillgångarnas typer, det finns emellertid
undantag som till exempel Royal Bank of Scotland och BNP Paribas. Inget av de tio bolagen
anger specifika antaganden (kvantitativa) som underlag för hur de värderar tillgångar som
kräver värderingsmodeller. Alla rapporterar bara kvalitativa begrepp såsom ränta och
transaktionspriser, se tabell 8 för de exakta begreppen som rapporteras. Följaktligen redovisar
alla företagen hur verkligt värde frambringas, antingen via prisnoteringar eller
värderingsmodell.
Om verkligt värde fastställs delvis genom hänvisning till officiella prisnoteringar beskrivs det
i samband med att inputs till värderingsmodellerna tillkännages, och det görs inte särskilt
utförligt, varför det blir svårt att utläsa den aspekten på ett exakt sätt. Emellertid ger
företagens tabellbeskrivning än bättre bild över vilken teknik som används (se bilaga 4).
Däremot är varje bolag noggrann med att beskriva huruvida verkligt värde bestäms utifrån
uppskattningar, men problemet som uppstår är att ingen redovisar specifika kvantitativa
antaganden, utan bara om observerbar data används eller inte. Det är likadant när bolagen
använder värderingsmodeller och vilka antaganden som görs. Företagen ger exempel på
modeller som kan användas och vilka antaganden som är lämpliga, men det är dålig
rapportering om hur dessa antaganden görs och varför de görs. Men bolagen kompenserar
detta genom att avge en standardförklaring: om dessa antaganden är baserade utifrån
marknadsdata eller egna antaganden.
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6. Analys och resultat
6.1 Inledning
Uppsatsen fokuserar på tre områden, redovisningsstandardernas rekommendationer om
värdering till verkligt värde, finansiella institutens praktisering av värdering till verkligt värde
samt hur konceptet verkligt värde bör utformas. För att kunna analysera dessa tre områden på
ett tydligt och penetrerande sätt har analysen delats upp i tre aspekter.

6.2 Redovisningsstandardernas utformning
6.2.1 Definition av verkligt värde och dess betydelse
FASB presenterar värderingskonceptet verkligt värde för finansiella tillgångar i SFAS 157
och IASB presenterar sin motsvarighet i IAS 39. I de båda redovisningsstandarderna återfinns
också värderingskonceptets metoder som rekommenderas för att frambringa verkligt värde på
finansiella instrument. Innan de båda metoderna klargörs finns det emellertid en viktig
skillnad att påpeka om de båda standarderna, nämligen hur standardsättarna har valt att
definiera verkligt värde. Innebörden av verkligt värde kan få konsekvenser på värderingen,
vilket också kommer att demonstreras. FASB har likställt sin definition med säljpriset, vilket
är det pris som en försäljare begär för att en transaktion ska genomföras utifrån en säljares
synvinkel. IASB har definierat verkligt värde som transaktionspriset vid anskaffningstillfället,
vilket då innefattar både köp- och säljpriset. Att de två standarderna har två olika definitioner
tyder ändock på att värderingskonceptet verkligt värde inte har utforskats och diskuterats i den
utsträckning som är nödvändigt för att redovisningen ska bli likartad i både USA och Europa.
Verkligt värde tenderas att likställas med marknadsvärdet, och det gäller för båda
definitionerna i standarderna. Marknadsvärdet innebär det transaktionspris som kan genereras
av marknadens aktörer. Emellertid är det viktigt att klargöra vad som innebär med ett
transaktionspris. I SFAS 157 och IAS 39 har det likställts med säljpriset respektive både köpoch säljpriset. Det finns en tydlig konsensus om vad som likställs med transaktionspriset, men
det finns ingen distinkt förklaring till vilken av de två olika definitionerna som faktiskt
motsvarar verkligt värde. Således finns det några punkter som måste påpekas, då det
framställer svårigheter inom värderingskonceptet verkligt värde. Åtskilliga problem uppstår
eftersom definitionerna är olika. Att värdera till tillgångens säljpris kan anses vara subjektivt,
då det blir bolaget som äger tillgången som bestämmer priset och inte utbud och efterfrågan
som det blir med köp- och säljpriset.
Ett möjligt scenario som kan uppstå är följande; ett bolag äger ett finansiellt instrument som
de vill sälja, och företaget har, utifrån egen utvärdering och eget omdöme bestämt ett säljpris.
Det direkta problemet som uppstår är om det finns flera köpare, men att det endast är en
köpare som är villig att anskaffa tillgången för det aktuella priset. Emellertid är den enskilda
köparen inte som de övriga, eftersom den köparen måste absolut ha instrumentet, fastän det
finns andra likartade tillgångar på marknaden. Utgången blir att denne då är villig att ge ett
överpris jämfört med det konkurrenskraftiga priset. Följaktligen resulterar det i att företaget
har övervärderat instrumentet, men eftersom det finns en köpare, vars egenskaper kan
diskuteras, som är villig att betala det begärda priset har instrumentet erhållit en verifierad
värdering. Emellertid har säljpriset övergått från att vara ett pris som överensstämmer med
bolagets värdering till att bli ett överpris som endast en köpare är villig att betala, men inte
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utifrån sin egen nyttomaximering. En sådan transaktion får effekter för alla bolag som äger
likartade tillgångar, då transaktionen också blir ett referenspris som också verifierar bolagens
värdering.
Bolagen kan inte anses vara skyldig till något fel, eftersom de följer de rekommendationer
som ges i standarderna. För att lösa detta problem kan det vara en fördel om det finns en
konsensus bland flera köpare om priset, som väger upp att en köpare som inte själv ämnar
nyttomaximera sin egen situation. Icke desto mindre innehåller också SFAS 157 ytterligare
rekvisit som tydliggör och bekräftar att det emellertid endast behöver vara en genomförd
transaktion med en köpare och en säljare för att den ska motsvara ett referenspris till verkligt
värde. Rekvisiten som finns berör att marknadsaktörerna, köpare och säljare, måste vara
kunniga och informerade om tillgångens karaktär och att transaktionen sker på
huvudmarknaden. En transaktion motsvarar inte verkligt värde om aktörerna och marknaden
inte uppfyller de kraven. Således måste också bolagen utvärdera de gjorda transaktionerna för
att skapa sig en förståelse om huruvida de priserna är acceptabla som referenspriser till
värderingsunderlaget. Detta gäller för de bolagen som använder FASBs rekommendationer,
men det är annorlunda för bolagen som lyder under IASBs jurisdiktion.
IAS 39 tillåter både köp- och säljpris som referenspris till verkligt värde, vilket innebär en
fullständig teckning av de priser som kan uppstå vid en transaktion. Det ska emellertid noteras
att en bredare definition av verkligt värde kan medföra komplikationer och förvirring vid
värderingstillfället. Om definitionen är entydig och specificerad blir det lättare för användarna
att förstå exakt vilket pris värderingen är baserad på, och dessutom behöver inte det redovisas
i samband med värderingen, eftersom det är implicit kännedom. Det är en fördel om mindre
komplikationer och tydligare innebörd existerar för innehållet i både värderingsprocessen och
redovisningen. Dessutom kan det vara bra om ett tydligt pris rekommenderas som referens för
verkligt värde, då det minimerar eventuella skillnader i värderingarna. Med två prisnoteringar
finns det två olika alternativ som kan väljas för att bestämma värdet, vilka också bidrar till en
subjektiv bedömning, men inte på samma sätt som beskrivits om säljpriset. Däremot
framhåller nyttomaximeringsfilosofin att bolaget kommer att välja det pris som är mest
fördelaktigt på balansdagen. Visserligen gäller försiktighetsprincipen, således att det lägre
värdet ska väljas framför ett mer gynnsamt värde. Emellertid ska inte skillnaden i köp- och
säljpriset vara alltför stor, eftersom transaktionspriset är ett överenskommet pris, varför
värderingen inte ska påverkas. Fördelen med att också rekommendera ett köppris är då det är
svårt att fastställa ett säljpris och anbud får ges för att anskaffa tillgången. Detta är vanligt
förekommande på illikvida marknader, där det är svårt att fastställa ett pris, varför köparen
själv får göra en utvärdering om instrumentets faktiska värde.
Det resulterar i att företagets subjektivitet minimeras i värderingsprocessen och köppriset blir
då ett bättre referenspris för alla aktörer som också äger identiska eller likvärdiga tillgångar.
När ett säljpris används refereras det till vad bolaget själv vill erhålla för att sälja tillgången
och när en sådan bedömning görs påverkar det marknadens dynamik, då säljpriset inte
nödvändigtvis motsvarar det pris som marknadsaktörerna accepterar. Vidare kan det vara bra
om både köp- och säljpriset används som referens, då det kan generera en förhandlingsprocess
om priset, istället för att en part, antingen köparen eller säljaren, bestämmer priset. Via en
sådan process kan två möjliga scenarion ske, antingen att köparen förhandlar ner priset och
erhåller ett mer fördelaktigare pris eller att säljaren erhåller ett gynnsammare pris på grund av
köparens egenskaper, som beskrivits ovan. Att använda priser som värderingsunderlag är
aldrig riskfritt, då det är ytterst svårt att ha full information om hur varje transaktion etableras.
För tillgångar som handlas på en börs eller dylikt minimeras dessa potentiella skillnader i den
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informationsasymmetri som finns mellan köpare och säljare. Följaktligen gäller dessa
scenarion endast för tillgångar som handlas på mindre likvida marknader och med tillgångar
som har en komplex struktur och svåra att prissätta utifrån marknadsdata och kräver egna
antaganden.
Ett säljpris medför en subjektiv bedömning för tillgångens värdering och ett köppris har ett
objektivt perspektiv för prissättningen, då den görs från en extern aktör som också bör göra en
bedömning utifrån marknadsdata. Följaktligen får också marknaden en bättre indikation på
vad potentiella köpare är villiga att betala för identiska och likvärdiga tillgångar, vilket också
blir ett trovärdigare referenspris i värderingsprocessen. Säljpriset likställs med subjektiv
influens eftersom alla vill nyttomaximera sina möjligheter att erhålla den summa som de
själva anser att tillgången är värd, varför priset inte alltid baseras till fullo på marknadsdata,
och på så sätt minimeras objektiviteten i prissättningen. Detta gäller på alla typer av
marknader, men ett möjligt undantag är marknader med låg likviditet och aktivitet. Vilket pris
som ska användas som referens vid olika nivåer av likviditet på marknader existerar
emellertid inte, och som beskrivits ovan kan säljpriset medföra att värderingen blir subjektiv
om likviditeten inte är omfattande. I detta hänseende är IAS 39 mer flexibel i sitt sätt att
rekommendera referenspris än vad SFAS 157 är. De redogjorda problemen kommer inte att
existera om marknaden är likvid och om marknadsaktörerna är informerade och kunniga,
vilket också de båda standardsättarna förmodar att kapitalmarknadens aktörer är.
Att FASB inte valde att använda köppriset som en del i sin definition av verkligt värde är lite
uppseendeväckande, då det kan konstateras att säljpriset är mer subjektivt och fördelaktigare
för aktörerna som säljer och äger tillgångarna. Detta i jämförelse med vad som anses vara ett
köppris och hur det priset uppstår. Ett säljpris är emellertid det pris som ges då en position
avvecklas, varför det också är det pris som en köpare måste betala för att erhålla en tillgång på
en marknad. Följaktligen kan ändock säljpriset vara det pris som är att anse som det mest
relevanta i värderingsprocessen. Om en aktör säljer sin tillgång kommer de andra aktörerna
med identiska tillgångar också ges tydliga signaler på vad de själva skulle kunna erhålla vid
en likvidering av sin position. Problemet är om det existerar en sådan situation som beskrivits
ovan om att alla köpare inte ämnar nyttomaximera sitt köp. Eftersom det betydelsefulla i
värderingsprocessen är vilket pris som skulle kunna genereras om tillgången säljs. En
värderingsprocess med underlag av marknadspriser baseras endast på potentiella
försäljningar, vad aktörer som äger en viss tillgång skulle erhålla på balansdagen om en
faktisk försäljning skulle ske. Om en försäljning skulle äga rum skulle en viss summa ges,
varför också värderingen likställs med den tilltänkta summan, vilket också förklarar varför
säljpriset används som referenspris.
Det kan konkluderas att de båda standardsättarna har valt två olika perspektiv för vilket typ av
pris som motsvarar verkligt värde. De har emellertid inte argumenterat alltför omfattande i sitt
sätt att resonera, utan de båda, framförallt FASB, har valt att lyfta fram andra faktorer som
stöd för säljpriset, såsom villiga och kunniga aktörer. Även IASB använder sådana faktorer,
men med mer implicit kunskap och mindre explicita utformningar, medan FASB använder
tydliga formuleringar för att minimera tveksamheter. Exempel på explicita meningar är att
aktörerna inte får vara i trångmål, utan transaktionen måste vara frivillig och ske inom en
armslängds avstånd. Följaktligen resulterar det också i att det finns få faktorer rörande
aktörerna som påverkar priset, då både köparen och säljaren måste vara överens om säljpriset
på ett rättvist och humant sätt. Således kan det påstås att det pris som framförhandlas
innefattar både ett köp- och säljpris, då köparen har accepterat och medgivit sitt köppris och
säljaren har också antagit priset, som i dennes position innebär säljpriset. Utifrån detta
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resonemang kan verkligt värde definieras som det pris som två villiga parter accepterat för att
genomföra transaktionen, vilket IAS 39 till största delen också erkänner i sin definition.
Det en bedömningsfråga vilken av de båda definitionerna som fångar den mest lämpliga
förklaringen, och som förenklar värderingsprocessen för aktörerna. Det som kan fastställas är
att det aldrig enbart kan finnas ett köppris, utan finns det ett köppris kommer det inom sinom
tid också finnas ett säljpris, och det är alltid ägaren till tillgången som väljer att acceptera
transaktionspriset. Följaktligen medför det att FASBs definition av verkligt värde är tillräcklig
och också mer avgränsad än IASBs, och den valideras också av de ytterligare kraven på vad
som är acceptabelt som ett säljpris. Vidare är det bra att definitionen är tydlig samt avgränsad,
i syfte att minimera och eliminera de möjliga tveksamheterna kring värderingskonceptet. Den
tydliga frågan är vad verkligt värde likställs med, och de båda standarderna demonstrerar inte
en enhetlig och tydlig definition, som det kan efterfrågas. Emellertid har FASB valt att
demonstrera en tydlighet kring detta med sin likställelse till säljpriset, och eftersom
standardsättaren har valt en snäv definition öppnar det upp för kritik. IASB har emellertid valt
att en gardering på sin definition av verkligt värde, vilket också kan medföra svårigheter för
användarna, som demonstrerats. Det är tydligt att det krävs mer granskning för att etablera en
klar och accepterad definition av verkligt värde, och som också minimerar problematiken om
hur referenspriser uppstår.
När IASBs definition tillämpas kräver det att användarna måste ta ställning till varför
aktörerna inte värderade utifrån säljpriset, utan till köppriset och tvärtom och vilka potentiella
effekter det får. För att göra det enklare för alla aktörer på kapitalmarknaden är det bättre om
det finns en tydlig och avgränsad definition. Detta kan återkopplas till de finansiella
rapporternas syfte, att de ska vara användbara vid beslutsfattande. För att de finansiella
rapporterna ska kunna vara användbara krävs det också att de rekommendationer som utgör
hur rapporterna ska utformas också är enkla och tydliga i sina definitioner. Företagen ska inte
ges alltför stort utrymme för tolkning, för hur de ska etablera en värdering, vad de ska
redovisa och varför, utan standarderna ska förmedla vad som rekommenderas. Det gör SFAS
157 i större i utsträckning än IAS 39. Både företagen och användarna förstår att referenspriset
för verkligt värde likställs med säljpriset, varför det förenklar jämförbarheten mellan olika
aktörers värderingar.
De företag som redovisar enligt IAS 39 kan försvåra möjligheten att jämföra olika
värderingar, då underlaget för värderingen kan vara både köp- eller säljpriset. Dessutom
betonar inte IASB vikten av att aktörerna redovisar vilket av de två olika priserna som
används som referenspris, vilket också försvårar jämförbarheten. Emellertid är det bra att de
båda standardsättarna har bestämt exakt vilka priser som gäller och i vilken situation de görs
gällande (att inga priser får vara framtvingade och baseras på likvidationssituationer). Detta
medför att alla aktörer är medvetna vilka priser som är aktuella, vilket gör att värderingen blir
förståelig för användarna, men begripligheten kan emellertid förbättras i IAS 39 med en
snävare definition (detta är direkt kopplat till jämförbarheten). Det är svårt för användarna att
jämföra ett företag som värderar till köppriset och ett annat som värderar till säljpriset.
Följaktligen uppstår de problem som tidigare beskrivits. För att förståeligheten ska förbättras
är en snävare definition av begreppet nödvändigt.
Oavsett vilket referenspris som tillämpas påpekar FASB, explicit, att transaktionspriset måste
härstamma från tillgångens huvudmarknad. Med huvudmarknad menas den marknad som är
vanligast förekommande för handel för en sådan specifik tillgång som är aktuell för värdering.
I SFAS 157 tillåts enbart att tillgångar värderas utifrån sin huvudmarknad om en sådan
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existerar, och definitionen av vad som innebär med en huvudmarknad är relativt specifik, men
kan ändock resultera i egna bedömningar och antaganden från aktörerna. Detta är speciellt
tydligt för finansiella instrument som handlas på en illikvid marknad, då spekulationer görs
kring ett förväntat säljpris. Fenomenet är speciellt noterbart då värderingsmodeller tillämpas
som metod, då värderingen förväntas motsvara det pris som tillgången innehar på sin
respektive huvudmarknad, vilket är en bedömningsfråga. Således är FASB relativt tydlig i sin
förklaring, men ger emellertid alternativet att använda den mest fördelaktiga marknaden. Det
demonstrerar att FASB ger företagen mer frihet i sin värderingsprocess, fastän
rekommendationen försöker att vara snäv och precis. I IAS 39 finns ingen rekommendation
på typ av marknad där transaktionspriset ska inhämtas, eftersom endast tillgångar som handlas
på en aktiv marknad med givna prisnoteringar erkänns som transaktionspris, vilket också
accepteras som referenspris till verkligt värde.
Utöver att enbart nämna noterad förmedlar också IAS 39 att den finansiella tillgången anses
vara noterad om dess prisuppgifter kan med regelbundenhet och lätthet erhållas från specifika
entiteter, såsom en börs, mäklare eller dylika entiteter. Genom att tydligt demonstrera vilka
typer av prisnoteringar som accepteras som transaktionspris minimeras aktörernas subjektiva
bedömningar om huruvida marknaden är tillgångens huvudmarknad. Dessutom ger det också
en tillförlitlighet i värderingsprocessen, då referenspriset blir objektivt, och enligt IAS 39
gäller detta också då värderingsmodeller används, fast då hämtas data ifrån entiteterna istället.
Följaktligen resulterar det i att användarna lättare kan verifiera värderingarna och på så sätt
skapa sig en egen uppfattning om dess autenticitet. Vidare har IAS 39 också bedömt att alla
aktiva marknader med prisnoteringar är den mest fördelaktiga marknaden, medan SFAS 157
anser att tillgångens huvudmarknad är den marknad värderingsunderlaget ska erhållas ifrån,
eftersom den har störst aktivitet och på så sätt lägst manipulation. FASB menar att
transaktionspriset från huvudmarknaden ska användas fastän det kan finnas marknader som är
mer fördelaktiga rörande transaktionspriset. Genom att slå fast det minimerar FASB att priset
hämtas utifrån bolagens subjektiva bedömningar och att det mest rättvisa priset används som
referenspris, men det kan endast ske om prisnoteringar finns tillgängliga. Det kan konkluderas
att båda standardsättarna uppvisar ett likvärdigt resonemang om var prisnoteringar inhämtas
och vilka som kan användas som referenspriser. Således förbättrar det innehållet i de
finansiella rapporterna och användarnas beslutsunderlag.
Att bestämma var transaktionspriset rekommenderas inhämtas skapar djup i redovisningen,
förbättrar relevansen i värderingsprocessen samt också jämförbarheten, vilket resulterar i
bättre redovisning. Vidare har IASB förstått att aktörerna vill ha tydliga rekommendationer
om vad som accepteras som värderingsreferens, och följaktligen är det bra eftersom
eventuella tveksamheter i värderingsprocessen minimeras. När det finns en viss
standardisering i värderingen blir det enklare för kapitalmarknadens aktörer att förstå hur
värderingen etableras och jämföra den. Det ska inte kräva alltför omfattade efterforskningar
för att både erhålla ett värderingsunderlag och att jämföra värderingen, vilket IAS 39
demonstrerar i sitt sätt att formulera de underbyggande faktorerna för verkligt värde. I SFAS
157 avgränsas inte var transaktionspriset ska anskaffas, utan endast vilka aktörer och marknad
som rekommenderas för att värderingsunderlaget ska anses vara accepterat. Som nämnts
tidigare medför detta att bolagen får mer influens i värderingsprocessen, emellertid har
företagen själva ett ansvar, att värderingen blir trovärdig och relevant, vilket endast uppfylls
om tillgångens huvudmarknad används. Det kan konstateras att FASB är mindre direkta i sina
rekommendationer, men ändock finns det tendenser från dem att inte lämna alltför mycket
utrymme i redovisningsstandarden för bolagen att påverka var värderingsunderlaget inhämtas.
Därtill kan de mindre exakta rekommendationerna förklaras av att FASB vill flytta över en
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del av ansvaret på företagen, eftersom det är de som ska etablera en bra redovisning till
användarna och allt kan inte detaljstyras. Emellertid är det alltid bra med tydliga
rekommendationer och mindre tolkningssituationer, både bolagen och användarna har ett
intresse i det, speciellt när ett nytt värderingskoncept introduceras.
6.2.2 Värderingsmetoder för verkligt värde
Båda redovisningsstandarderna har tydliga rekommendationer om hur verkligt värde ska
frambringas på finansiella tillgångar. Det finns två utstakade metoder som båda standarderna
rekommenderar, varav de båda innehåller turordningsrekommendationer. Finansiella
instrument rekommenderas att värderas av marknadens prisnoteringar, vilket anses vara den
första metoden. Om det inte går att fastställa en tillgångs värde utifrån prisnoteringar, på
grund av diverse omständigheter (till exempel illikvida marknader) ska en värderingsmodell
användas, vilket då blir den andra metoden. Det finns en tydlig skillnad i hur de båda
standarderna presenterar detta. FASB har valt att använda två alternativ för hur verkligt värde
fastställs, antingen via marknadsalternativet eller via inkomstalternativet. Det är endast
marknadsalternativet som använder prisnoteringar, emellertid innehåller också det alternativet
två specifika värderingstekniker (mer om dem nedan). Däremot har IASB inga ytterligare
namn för de två metoderna, utan använder de två specifika metoderna som beskrivits ovan i
sina rekommendationer, vilket ändock anses vara tydligt och mindre komplicerat.
De båda standarderna rekommenderar att prisnoteringar tillämpas som första alternativ, och
dessa används som värderingsunderlag på både identiska och likvärdiga instrument. Utöver
den möjliga komplikationen med vilken typ av pris, köp- eller säljpriset, medför
prisnoteringar inga speciella svårigheter. Prisnoteringar är ett ytterst trovärdigt
värderingsunderlag och för många av de finansiella instrumenten finns det aktiva marknader,
vilka är tillgängliga för alla kapitalmarknadens aktörer. Följaktligen medför det att
användarna erhåller en enkelhet i att jämföra företagens värderingar med sina egna och det
går också att fastställa en historisk värdeutveckling. Således innebär det också att användarna
kan utföra egna konklusioner om bolagets framtida aktieutveckling. Prisnoteringar som
värderingsmetod är också en objektiv sådan, då företagen själva inte kan påverka värderingen.
Emellertid ska det påpekas att förändringar i stora positioner kan åstadkomma fluktueringar i
priserna på finansiella tillgångar (ett tydligt exempel på det är när hedgefonder likviderar stora
positioner). Fluktueringarna sker inte varje dag, varför prisnoteringar som värderingsmetod är
ytterst väsentlig som värderingsunderlag eftersom det avspeglar marknadens exakta åsikter
om instrumentet och då inkluderas också tillgångens risk i priset. Följaktligen resulterar det i
att bolagets egna projekteringar om sina positioner, om deras potentiella
kassaflödesgenerering och risktagande, förbättras.
Vidare är prisnoteringar användbara både för användarna av finansiella rapporter och för
företagen själva, vilket gör att standardsättarna har ytterligare belägg för att vilja tillämpa
verkligt värde. När prisnoteringar används som värderingsunderlag är dess innehåll relevant,
eftersom värderingen innefattar ett uppdaterat och korrekt transaktionspris. Resonemanget om
prisnoteringar fungerar emellertid endast på likvida och aktiva marknader, men för tillgångar
som inte handlas på aktiva marknader medför metoden bekymmer. När marknader inte är
likvida och få aktörer opererar på dem blir prisnoteringarna mer sällsynta och också mindre
relevanta att använda som värderingsunderlag. Standardsättarna måste emellertid ta hänsyn
till hela kapitalmarknaden och dess finansiella instrument, och en del av den innehåller också
illikviditet, och tills likviditeten har förbättrats måste det finnas metoder för hur tillgångar
som handlas på sådana marknader ska värderas.
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Det finns framförallt inte prisnoteringar på nivå-3-tillgångar, varför sådana instrument
rekommenderas att värderas med hjälp av simuleringar. Emellertid kan också marknader för
andra finansiella tillgångar utelämna aktiva prisnoteringar, vilket oftast kan förklaras av
inaktiv handel eller få ägare eller dylikt. När en säkerställd prisnotering inte kan erhållas
rekommenderar de båda standardsättarna att instrument värderas via en värderingsmodell.
Värderingsmodeller ska användas på alla tillgångar som inte har en aktiv likvid marknad
(även om det existerar enstaka prisnoteringar) eftersom de antas generera ett mer relevant
värde än de få tillgängliga eller potentiella prisnoteringar åstadkommer (se ovan). Icke desto
mindre har både FASB och IASB relativt strikta krav på vilka värderingsmodeller som ska
tillämpas och vad dessa simuleringar ska basera sitt värderingsresultat på. Följaktligen medför
det att värderingen inte behöver påverkas i alltför hög grad fastän prisnoteringar inte används
som värderingsunderlag. I de båda standarderna finns rekommendationer och tydliga exempel
på modeller som ska tillämpas för att bestämma verkligt värde. Således finns det alltså en
hierarki i värderingsprocessen, först fastställs det ifall den berörda tillgången har en aktiv
marknad och när det senaste prisnoteringar gjordes, och om prisnoteringarna inte är relevanta
tillämpas en eller flera datamodeller. Emellertid tillåter SFAS 157 att värderingen görs via en
värderingsmodell fastän prisnoteringar finns och då via matrixprissättning eller via
marknadsmultiplar.
Vidare rekommenderar de båda standardsättarna att värderingsmodellerna ska vara allmänt
accepterade av industrin, men det finns också en viss öppenhet i SFAS 157, som tillåter att
företagens egentillverkade värderingsmodeller används. Kravet som FASB har är att tekniken
ska vara den mest lämpliga under omständigheterna. Med ett sådant krav öppnar FASB för
subjektivitet i värderingsprocessen, eftersom företagen själva kan påverka vilken modell som
ska utföra värderingen och då de själva har konstruerat den har de fullständig kontroll över
värderingen, vilket också påverkar värderingens utgång. När egna tekniker används sprids
konsensus för tillgångarnas värderingsresultat, värderingarna får ett större intervall bland
företagen med sådana tillgångar, vilket också påverkar värderingarnas trovärdighet.
Spridningen blir större eftersom bolagen själva bestämmer vilka inputs som nyttjas och
antalet inputs, vilket får en direkt effekt på värderingen. När industrins accepterade
värderingsmodeller används är dessa faktorer redan förutbestämda, och då har också den
subjektiva sidan av värderingsprocessen minskats. Emellertid kommer det alltid att finnas en
viss subjektivitet när simuleringar tillämpas som värderingsverktyg oavsett om de är allmänt
accepterad, då dessa också kräver att företaget bestämmer vilka typer av inputs som ska
användas och var de inhämtas. Det finns olika platser att inhämta data, vilket också får en
inverkan på värderingsresultatet, emellertid ska den marknadsdata som används vara likvärdig
på hela kapitalmarknaden, och det ska inte finnas en skillnad mellan börser eller mäklare, så
kallade arbitragemöjligheter. Dock ska det påpekas att sådana möjligheter existerar, och kan
också ge konsekvenser för värderingarna, fastän olika data inhämtas för att säkerställa
värderingsunderlaget. Följaktligen finns det en paradox i rekommendationerna, varför
företagen måste själva bedöma och ta ansvar för de data som används i värderingsprocessen.
Både SFAS 157 och IAS 39 innehåller tydliga exempel på accepterade värderingsmodeller,
diskonterade kassaflöden och optionsprismodeller (black-scholesmodellen). I SFAS 157 ges
också ytterligare exempel som binomialmodeller. En orsak till varför IASB inte ger fler
explicita exempel beror till stor del på att de rekommenderar att accepterade ekonomiska
modeller tillämpas, varför företagen själva måste bedöma huruvida de modeller som tillämpas
klassificeras som sådana. Följaktligen medför dessa rekommendationer att företagen ska
använda dessa förespråkade tekniker i första hand. Redovisningsstandarderna exemplifierar
värderingsmodeller i syfte att minimera bolagens subjektivitet och för att få en bättre
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jämförelseförmåga mellan bolagens värdering. Därtill ges det en möjlighet att påpeka att
värderingarnas relevans och trovärdighet inte ska försämras i alltför omfattande grad på
bekostnad för att bolagen använder värderingsmodeller som värderingsverktyg istället för
prisnoteringar.
Det behöver inte vara en negativt att simuleringar nyttjas för att bestämma finansiella
instruments värde, eftersom det öppnar upp för innovation och utveckling inom
redovisningsområdet. Värderingskonceptet verkligt värde är inte alltför utforskat, varför
standarderna inte kan bestämma exakta riktlinjer för konceptet, eftersom det skulle hämma
dess utveckling. Det är nästan en omöjlighet att begränsa området verkligt värde när det inte
är fullständigt utforskat. Följaktligen kan det påstås att det är den anledningen som har
influerat standardsättarna att tillåta ytterligare värderingsmodeller än de som faktiskt
exemplifieras. FASB påpekar också detta i SFAS 157 med orden att den bästa teknik under
omständigheterna används och som också har bäst tillgänglig data, vilket ger företagen mer
”spelrum” för användandet av simuleringar. Två aspekter ges utifrån formuleringen,
värderingen blir subjektiv och värderingsmetoderna kan utvecklas. Den ena utesluter inte den
andra, varför en stort ansvar placeras hos företagen.
Genom FASBs påpekande erhåller företagen en tillåtelse att själva bestämma hur de ska
värdera sina finansiella tillgångar, vilket också särskiljer de två standardsättarna åt, speciellt i
hur mycket företagen får påverka värderingsprocessen. IASB har valt att uttrycka sig mer
bestämt om detta i IAS 39, då de endast tillåter de allmänt erkända modellerna, vilket gör att
bolagen minimerar spridningen på de värderingsmodeller som tillämpas. Den europeiska
redovisningsstandarden minimerar företagens möjligheter till att vara alltför subjektiva i sitt
sätt att värdera finansiella tillgångar. Det är tydligt att FASB har tagit en mindre bestämd och
slutgiltig väg för värdering till verkligt värde än vad IASB har. Konsekvensen kan bli att när
bolagen använder de ”lämpligaste” värderingsmodellerna har de full kontroll över
värderingsresultatet, vilket gör att de kan frambringa det resultat som lämpar sig för stunden.
Det finns två tydliga exempel som demonstrerar detta, först är det redovisningsdebaclet med
Enron och sedermera också agent-principal syndromet.
Enron kunde själva kontrollera sina intäkter via sin värderingsprocess, som enbart bestod av
egna värderingsmodeller, vilket gjorde att de själva kunde bestämma de inputs som
värderingen skulle baseras på. Effekterna av detta blev att värderingarna förlorade sin
relevans kontra de faktiska tillgångarnas värde. Eftersom värdet baserades på bolagets egna
antaganden om marknadsförväntningar och bolagets framtida prestationer och inte på faktisk
marknadsdata. Detta åskådliggör också vikten med konkreta värderingsmodeller som är
allmänt accepterade och som tillåter en öppenhet gentemot användarna. Vidare är den
händelsen ett tydligt bevis på vad som händer när företagen ges en bred möjlighet att påverka
resultatet i någon form. Den skandalen kan också förklaras, till en viss del, av att
företagsledningen gjorde allt för att vinstmaximera (men inte utifrån bolagets omsättning som
normalt) i syfte att få en hög avkastning på aktien och generösare bonus. När
företagsledningens bonus är direkt kopplad till bolagets resultat medför det en
intressekonflikt, då de också bestämmer hur värderingarna ska genomföras och vilka
eventuella bokslutstransaktioner som är nödvändiga för att uppnå önskvärt resultat.
Eftersom värderingsprocessen är en stor del i bolag som innehar stora positioner i finansiella
tillgångar kommer det också ha en stor inverkan på resultatet, varför ledningen har incitament
att influera det via egna värderingsmodeller, som tillåter subjektivitet. FASB tycks inte ha
tagit till sig företagsskandalerna som uppdagades under 2000-talet, vilka alla skedde innan

90

SFAS 157 blev verklighet. Således hade FASB en chans att påverka bolagens möjlighet till att
subjektivt värdera sina finansiella tillgångar. Emellertid ska det noteras att förbättringar och
ändringar kan göras på en löpande basis, men sådana kan inte göras alltför ofta då de påverkar
tilliten till värderingskonceptet. För många förändringar indikerar på att det finns en
osäkerhet, vilket också kommer att sprida sig till redovisningen, som i sin tur kommer att
påverka användarna, och en ond spiral har etablerats. Dock är det en fin linje mellan för
mycket egen influens och innovation, många av bolagen har redan etablerat egna
värderingsmodeller sedan lång tid tillbaka, när SFAS 133 etablerades, varför de har
systematiserat sin värderingsprocess. Följaktligen skulle de ådra sig onödiga kostnader om de
blir påtvingade förändringar, varför bolagens redan etablerade system måste accepteras i den
mån att de ger en korrekt bild över de finansiella instrumentens värde.
Vidare kan det också konstateras att USA har haft det största antalet redovisningsskandaler i
världen, vilket möjligen kan återreflekteras på redovisningsstandardernas utformning och vad
företagen tillåts att göra. Visserligen har det också förekommit redovisningsskandaler i
Europa också, men inte i det antalet och den frekvensen som tillkännagivits i USA. En stark
orsak till det är det konservativa förhållningssättet som IASB har till att värderingsprocessen
ska vara en objektiv händelse, det är marknaden som ska bestämma värderingen och inte
bolaget själv. Detta återspeglas också i IAS 39, främst då i form av att företagen inte
rekommenderas att använda egna värderingsmodeller, och om det förekommer ska dessa
regleras utifrån de inputs som används, att endast marknadsobservationer får användas (mer
om det längre fram). Det är tydligt att IASB vill hantera utvecklingen med inrådan från
marknadsaktörerna, och inte tvärtom som FASB kan tyckas arbeta utifrån. Således kan detta
beteende förklaras av hur de båda regionernas respektive regelverk är uppbyggt, den
amerikanska är regelbaserad och den europeiska är normativ. För den amerikanska regionen
innebär det att specifika regler bestämmer vad som är tillåtet, men om händelsen inte är exakt
som lagen är beskriven, att den är därutöver (en gråzon) går det inte att hävda att fel har
begåtts. I Europa tenderar lagen att vara normativ, det vill säga att den är fri att tolka utifrån
given lag, varför nästan alla händelser kan involveras i redan skriven lag.
Kopplingen till hur redovisningen är utformad och hur de båda regionernas lagsystem är
uppbyggt är inte särskilt avlägsen, vilket också går att tyda i standardernas formuleringar.
IASB har valt att vara relativt diffus i sina rekommendationer, såsom exemplifieringen på
tillåtna ekonomiska modeller, i syfte att kunna påpeka att fel har begåtts i redovisningen som
kan göras när rekommendationen inte är särskilt specificerad. FASB däremot är tydliga i sina
rekommendationer och återger specifika acceptabla modeller, men det gör också att bolagen
ges mer frihet kring vad som faller inom tillåtna simuleringar. Vilka rekvisit som ska
uppfyllas är olika för de båda regionerna, och eftersom de är normativa i Europa innebär det
att en bedömning görs på huruvida de är uppfyllda. I USA är det mer konkret, antingen
uppfyller händelsen rekvisiten eller inte, varför det också går att kringgå skriven lag tillika
rekommendationer. Den direkta skillnaden mellan de båda redovisningsstandarderna blir då
att de amerikanska bolagen ges möjligheter att på ett tillåtet sätt influera och utnyttja redan
etablerade rekommendationer. Detta är nästintill omöjligt i Europa, då redovisningen
automatiskt endast kan utföras såsom det är rekommenderat. Således handlar detta om
kontroll och hos vem makten ska placeras, IASB vill kontrollera redovisningen medan FASB
vill rekommendera, och de båda koncepten har sina för- respektive nackdelar, som beskrivits
ovan.
Det handlar inte bara om hur redovisningen ska styras, utan också om kulturen inom
redovisningen. I USA har bolagen alltid varit innovatörerna och de har drivit redovisningen
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framåt, vilket också Enron demonstrerar, de ville värdera sina finansiella instrument till
verkligt värde innan konceptet hade etablerats. Ett mindre bra exempel kan tyckas, men det
visar ändock på en framåtanda, men då SEC godkände Enrons krav bär de också ansvaret för
missbruket av värderingskonceptet. Dessutom är det debaclet en demonstration på att
rekommendationerna är regelbaserade och inte normativa, eftersom Enron gavs möjlighet att
själva bestämma vilka metoder de skulle tillämpa för att värdera sina instrument. Tillika
återfinns likadana möjligheter för dagens amerikanska bolag, eftersom FASB tillåter att den
mest lämpade metoden används under rådande omständigheter, vilket är en direkt effekt av
det regelbaserade, att inte kontrollera dem i alltför stor utsträckning. Någon sådan formulering
existerar inte i IAS 39, eftersom IASB vill ha kontroll på vilka metoder som tillämpas,
följaktligen en sedvänja som, säkerligen, härrör från de normativa bestämmelserna. Således
får de båda regionernas grundtankar en gemensam nämnare, nu när värderingskonceptet
verkligt värde har införts på en bred front, nämligen att konservatismen har gjort ett tydligt
uttåg i redovisningen. Det är oundvikligt att bolagen inte får mer makt över sin redovisning,
eftersom konceptet i sig innebär att företagen måste använda sitt omdöme i större utsträckning
än tidigare. Sålunda ska inte konceptet försämra tilliten och relevansen i värderingsprocessen,
men IASB har inte en likadan förmåga att kontrollera de europeiska bolagen som de kunnat
tidigare, eftersom verkligt värde medför nya redovisningsmiljöer.
Företagen måste emellertid känna ett ansvar när de använder värderingsmodeller. När en
sådan metod tillämpas kan det inte bara vara för att bolaget själv ska kontrollera sitt resultat i
större mån än om prisnoteringar används. Bolagen måste ta hänsyn till användarna och
kapitalmarknaden, och inte bara utifrån företagsledningens eget intresse. Problemet som
uppstår är att alla aktörer vill nyttomaximera utifrån sin egen situation, varför somliga blir
lidande av andras beslut, och detta gäller för alla men i större eller mindre omfattning. Det ska
också påpekas att utvecklingen på kapitalmarknaden går snabbare än utvecklingen inom
redovisningen, varför det alltid kommer att finnas instrument som inte har en aktiv marknad
och kräver extra ordinära tillvägagångssätt för att fastställa dess värde. Följaktligen är det
fördelaktigt, både för bolagen och för användarna att det finns värderingsmodeller, vars syfte
är att fastställa ett trovärdigt och relevant värde utifrån marknadsdata. Utan innovation på
kapitalmarknaden hämmas utvecklingen och effektiviteten, vilket kan få effekter på
redovisningen eftersom kapitalmarknadens utveckling tenderar att driva innovationen och
utvecklingen inom redovisningen, men med en viss fördröjning. Följaktligen kan det
konstateras att konceptet verkligt värde inte skulle ha kunnat användas om inte
kapitalmarknaden har förmågan att prissätta de flesta finansiella tillgångar, vilket också är
grundläggande för metoderna för verklig värde. Detta medför emellertid inte att bolagen har
”carte blanche” när det gäller att utveckla värderingsmodeller för att värdera de komplexa och
nya instrumenten. För att få en stabilitet och trovärdighet måste detta regleras, vilket bäst görs
via redovisningsstandarder, varför också tydliga avgränsningar måste finnas för att kontrollera
företagens värderingsprocesser. Det handlar inte så mycket om bolagen, utan mer om
användarna och att skapa insyn i den finansiella situationen i syfte att vara transparent
gentemot marknaden om risker och förmåga att generera kassaflöde.
Vidare har också företagen själva en stor skyldighet när värderingsmodeller tillämpas, då de
måste välja sitt värderingsunderlag med stor omsorg. Eftersom det är vitalt att värderingen
motsvarar vad marknadsaktörerna själva skulle framförhandla om en transaktion skulle
genomföras. IASB motiverar användandet av datamodeller som en metod för att fastställa
verkligt värde genom att deras frambringade värde motsvarar marknadsaktörernas egna
estimeringar. Dessutom är de simuleringar som tillämpas också accepterade ekonomiska
metoder, vilket validerar dess användande. Detta är en intressant aspekt då redovisningen
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utnyttjar nationalekonomiska metoder för att etablera ett redovisat värde på finansiella
tillgångar. Emellertid kan det förklaras av att många deskriptiva redovisningsperspektiv
hämtar sitt ursprung ifrån den nationalekonomiska teorin och på så sätt också accepterar och
implementerar de tillämpade metoder ämnet förespråkar. Därtill finns det anledning att
påpeka att kapitalmarknaden tillämpar optionsprismodeller, matrixprissättning,
binomialmodeller för att fastställa ett instruments pris. Följaktligen är det passande att också
använda sådana tekniker på likadana tillgångar, fast i ett värderingsperspektiv, eftersom
verkligt värde innebär ett transaktionspris (säljpriset eller både köp- och säljpriset). När det
redan finns etablerade tekniker på området behöver inte standardsättarna finna nya tekniker,
utan kan rekommendera redan erkända ekonomiska metoder, vilket också IASB poängterar i
IAS 39. FASB uttrycker sig också på ett liknande sätt, men begränsar sig emellertid inte till
redan befintliga prissättningstekniker, utan tillåter alla lämpliga modeller.
6.2.3 Värderingsunderlag till datamodeller
De båda standardsättarna har likställt inputs till att vara data som används för att värdera
finansiella tillgångar via en värderingsmodell. Emellertid påpekar både FASB och IASB att
bolagen ska använda observerbar inputs till så stor del som är möjligt, vilket också reglerar
subjektiviteten i värderingen. Visserligen tillåter de båda standardsättarna att företagen gör
egna antaganden, men IASB tillåter endast att dessa baseras på marknadsdata, vilket inte är ett
rekvisit i SFAS 157. Följaktligen är det väsentliga att värderingsmodellen ska kunna
frambringa ett tillförlitligt resultat som kan motsvara en hypotetisk marknadstransaktion. Det
centrala när en simulering tillämpas är att värderingen blir lika bra som de inputs som
används. Således innebär det att om marknadsobserverbar data nyttjas kommer också
värderingen att bli trovärdig och relevant och då har värderingsprocessen också låg
subjektivitet. Bara för att en värderingsmodell tillämpas ska inte användarna påverkas
negativt när det gäller dess förmåga att kunna använda ett sådant värderingsresultat som
beslutsgrundande. Simuleringar kan vara bra för användarna, eftersom de hjälper både
företagen och användarna, dels genom att ett värde fastställs på finansiella instrument utan
prisnoteringar och att det går att fatta slutsatser kring förmågan att generera kassaflöde. Det
negativa kring detta är emellertid att risker inte alltid är inkluderat i värderingen, eftersom
detta också måste justeras i den modell som används, men detta vägs emellertid upp av att
marknadsdata används. När marknadsdata används som inputs behöver inte
värderingsprocessen påverkas på ett alltför negativt sätt, utan det som påverkar är emellertid
modellrisken som uppstår, och detta är ingenting som FASB eller IASB påpekar.
I SFAS 157 och IAS 39 finns det tydliga rekommendationer, omfattande beskrivningar och
exempel beskrivs, på vilka inputs som ska användas, men det finns också en distinkt skillnad
mellan de båda standardsättarnas rekommendationer. IASB är mer striktare än vad FASB är
på vilken typ av marknadsdata som ska användas. IASB ger explicita exempel på vilka inputs
som ska användas, såsom ränta, volatiliteter, kreditrisk, valutakurs med mera (se tabell 4 för
ytterligare exempel). FASB däremot frambringar mer uppräkningar, implicita exempel, av
olika typer av marknadsdata än exemplifierar specifika rekommendationer på vilka inputs
som ska användas. Som tabell 4 demonstrerar finns det en tydlig skillnad i
rekommendationerna. Både FASB och IASB har valt att tillåta och rekommendera data som
företagen själva kan påverka, i och med att statistiska verktyg och egna antaganden
accepteras. En intressant notering är att FASB inte rekommenderar att råvarupriser används
som indata, vilket IASB gör. Den enda möjliga förklaring till det är att finansiella instrument
har större association till andra data än råvarupriser, men då FASB tillåter att företagen själva
får avgöra typ av inputs hindrar inte standarden råvarupriser som dataunderlag. Likadant som
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på tidigare områden väljer FASB att låta företagen använda sin kompetens och välja de inputs
som lämpar sig att använda för värdering via värderingsmodell. IASB kontrollerar företagens
värderingsprocess i mycket större utsträckning än vad FASB gör, varför också
redovisningsstandardernas formuleringar skiljer sig åt.
Det finns en intressant aspekt i SFAS 157 som inte IAS 39 innehåller, nämligen en hierarki
för verkligt värde. IASB rekommenderar en inofficiell hierarki på sina metoder, att
prisnoteringar ska tillämpas före värderingsmodeller. Uppgiften som hierarkin i SFAS 157 har
är att dela upp de finansiella instrumenten utifrån värderingsunderlaget som krävs för att
etablera en värdering. En värderingshierarki är en intressant infallsvinkel för att skapa
tydlighet i redovisningen på hur finansiella tillgångarna värderas. Som beskrivits tidigare är
värderingen så bra som underlaget, och när instrumenten delas in utifrån sin inputs skapar det
en trovärdighet i värderingen som gör att dess relevans förbättras. De tillgångar som placeras
på nivå-1 är sådana tillgångar som erhåller sitt värderingsunderlag utifrån prisnoteringar,
tillgångar på nivå-2 har ett värderingsunderlag som baseras på observerbar marknadsdata och
tillgångar på nivå-3 baserar sitt värde på icke observerbar data. Då värderingen baseras på
dessa tre olika steg utförs en automatisk gallring av instrumentens typ och företagen ges
möjligheten att utvärdera varje finansiell tillgång, och på så sätt görs också en aktiv sökning
av inputs som kan värdera instrumenten. Eftersom företagen har ett intresse i att placera sina
instrument som nivå-1-tillgångar. Följaktligen resulterar det i att den bästa möjliga
värderingen kan skapas, vilket också förbättrar användarnas förmåga att utnyttja de finansiella
rapporterna i syfte att utvärdera bolagets förväntade kassaflöde.
Utifrån hur IAS 39 är skriven i dag tenderar inte en hierarki vara prioriterat, men eftersom
IASB är restriktiva till att egna antaganden görs kan de inte rekommendera en hierarki som
har en sådan nivå, vilken innehåller värderingar gjorda utifrån icke observerbar data.
Emellertid är det möjligt att utläsa en potentiell nivåstege i IAS 39. I samband med att inputs
redogörs i redovisningsstandarden skrivs det att marknadsobserverbar data ska användas i
sådan stor utsträckning som möjligt jämfört med företagets egna antaganden. Formuleringen
demonstrerar en tolerans till egen data, vilket gör att en hierarki för värderingsunderlaget är
gömd i IAS 39, visserligen inte likadant utstakad som i SFAS 157. Följaktligen skapas
möjligheter för bolagen att närma sig den amerikanska redovisningens utformning. Vidare
kan orsaken till varför IASB inte har valt att använda en hierarki vara för att de anser att
värderingen inte ska bygga på värderingsunderlaget, utan vilken metod som tillämpas för att
frambringa värderingen. FASB och IASB har två olika syner på vad värderingen ska bygga på
och redovisas, vilket också särskiljer standarderna åt. Att utgå ifrån vilken typ av inputs är
mer korrekt än att utgå ifrån vilken typ av metod som tillämpas, eftersom det är
värderingsunderlaget som är betydande i värderingsprocessen, och inte värderingsmetoden.
En värderingsmodell kan generera ett likadant värde på en tillgång som har en prisnotering
om det finns relevant observerbar marknadsdata tillgänglig. Således är användarna mer
intresserade av värderingsunderlaget än värderingsmetoden, tillika också eftersom
trovärdigheten inte bestäms utifrån värderingsmetod, utan av värderingsunderlaget.
Vidare finns det också för- och nackdelar med att använda inputs i värderingsprocessen. Den
främsta fördelen med att nyttja marknadsdata som underlag för värderingen är att användarna
enkelt kan kontrollera företagens värdering och också skapa sig en uppfattning om hur
värderingen har etablerats. Detta är också någonting som de båda standarderna har fångat upp
eftersom de främst rekommenderar att marknadsdata används. Emellertid finns det instrument
som kräver att företagen måste göra egna antaganden. Således har också FASB varit tvungna
att tänja på sina rekommendationer, och också tillåta egna antaganden som inputs. Således har
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det skett eftersom alla nya tillgångar som skapas inte har en aktiv marknad till en början.
Vissa nya tillgångar har också en sådan komplex uppbyggnad att det endast finns egna
antaganden som kan utgöra inputs för att kunna frambringa ett estimerat verkligt värde. En
stark orsak till varför nivå-3-tillgångar existerar är på grund av de exotiska finansiella
instrumenten som skapats via värdepapperisering. Följaktligen måste en värderingsmodell
tillämpas för att estimera ett värde på sådana instrument, och värderingsunderlaget kan endast
utgöras av bolagets egna uppgifter och antaganden. Emellertid tenderar
informationsåtergivningen att öka och med tiden utvecklas marknader. Följaktligen medför
det att dagens exotiska instruments värderingar kan förbättras och mindre egna antaganden
behöver göras i samband med dess prissättning. Därför kommer trovärdigheten i värderingen
att förbättras i likadan fart som värderingsdata.
När nivå-3-tillgångar värderas via simulering kan trovärdigheten och relevansen ifrågasättas,
då värderingsresultatet inte kan jämföras med andras, och marknadsaktörerna har begränsad
insyn i vilka underliggande tillgångar som utgör de exotiska instrumenten. Följaktligen kan
nivå-3-tillgångar tolkas som en ”slaskpost”, där alla finansiella tillgångar som inte kan
värderas utifrån marknadsdata placeras. FASB har alltså fått skapa sin redovisningsstandard
utifrån kapitalmarknadens typer av finansiella tillgångar, eftersom det måste finnas ett sätt att
värdera alla typer av finansiella instrument. Detta är inte någonting som IASB har tagit
hänsyn till, utan den organisationen har enbart fokuserat på tillgångar som kan värderas via
erkända tekniker. Således har IASB försvårat redovisningen för bolagen, eftersom om det inte
finns lämplig marknadsdata som kan utgöra inputs till värderingsmodeller kan inte
tillgångarna värderas till verkligt värde, utan anskaffningsvärdet måste användas. Följderna av
det blir att konceptet verkligt värde inte kan tillämpas till fullo, vilket det kan i USA. Detta
kan förklaras av IASBs konservativa förhållningssätt och det är tydligt att redovisningen
försämras, framförallt utvecklingen av den, varför FASB är den ledande organisationen inom
redovisningen av de två standardsättarna. IASB tenderar att följa vad FASB vill utveckla, och
det kommer att fortsätta om inte IASB ändrar sin konservativa inställning till hur värdering av
finansiella instrument ska ske.
6.2.4 Redovisning av verkligt värde
Det deskriptiva redovisningsperspektivet ämnar förklara hur redovisningens är uppbyggd och
dess uppgift. Det perspektivet är viktigt i hänseendet för att demonstrera huruvida
värderingskonceptet verkligt värde uppfyller användbarheten och de kvalitativa egenskaperna
med redovisningen. Detta står också i relation till standardsättarnas ramverk, och hur de är
konstruerade. En tydlig referens för detta är kapitalmarknadsperspektivet, som också
förmedlar att redovisningen ska vara relevant, trovärdig och neutral, vilka också ingår i
ramverkens kvalitativa egenskaper, samt syftet med de finansiella rapporterna, att kunna
utläsa huruvida bolagen är solventa.
6.2.4.1 Konceptet verkligt värde ställs mot redovisningsteorier
Att de båda standarderna om värderingskonceptet verkligt värde kan förklaras av
kapitalmarknadens influens klargörs också i de rekommendationer som SFAS 157, IAS 39
och IFRS 7 förmedlar om vad som ska redovisas. Som beskrivits ovan involverar värdering
till verkligt värde en del internt arbete, med värderingsmodeller och dylikt, varför den främsta
rekommendationen i de tre redovisningsstandarderna är att användaren själv ska kunna göra
en jämförelse med det faktiska redovisade värdet. Med det menas att användaren ska kunna
utföra en egen värdering, oavsett vilken metod som tillämpas. För att värderingskonceptet ska
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fungera är det fundamentalt att det finns en öppenhet mellan företagen och användarna, vilket
också standardsättarna har fångat på ett väldigt bra sätt. Redovisningskraven är tydliga,
användaren ska kunna erhålla de exakta inputs som bolagen har använt i värderingsprocessen,
för att själv kunna göra en utvärdering av dem. Eftersom företagen tillåts att använda egna
värderingsmodeller måste det finnas en tydlig redovisning av de data som värderingen bygger
på. Detta är mycket betydelsefullt när egna antaganden används som inputs, eftersom
användaren själv ska kunna skapa sig en uppfattning om dessa antaganden är rimliga och på
vilken information de baseras på. IFRS 7 och IAS 39 är mer strikta på vad som ska redovisas
när värderingsmodeller används än vad SFAS 157, då de rekommenderar att alla inputs som
nyttjas som värderingsunderlag ska rapporteras. SFAS 157 fokuserar mer på de inputs som
används för att etablera en värdering på nivå-3-tillgångar. Att tillkännage inputs är naturligtvis
betydligt viktigare på nivå-3-tillgångar, då icke observerbar data fastställer värderingen, än på
nivå-1- och 2-tillgångar eftersom direkt observerbar data, men rapportering av data är alltid
nödvändigt oavsett vilken nivå tillgångarna placeras på.
Standardsättarna antar, i sina respektive standarder, att kapitalmarknaden är effektiv, vilket
betyder att all nödvändig och tillgänglig information är inkluderat i transaktionspriset. Vidare
medför det att aktörerna antar att all marknadsdata motsvarar det faktiska priset och på så sätt
accepteras också att de data kan utgöra underlaget för värderingarna. Emellertid har det
konstaterats att rapporternas publicering har en fördröjning i förhållande till balansdagen, då
värderingarna utförs. Följaktligen har finansiella rapporters nyttograd diskuterats, och
eftersom verkligt värde bygger hela sin existens på marknadsdata har ett automatiskt
antagande gjorts att kapitalmarknaden är effektiv. Detta kan vara vanskligt att göra, då
åtskilliga studier har fokuserat på detta, vilka också demonstrerar att marknaden inte är
fullständigt effektiv och att prissättningen är skev. Det som motsäger detta resonemanget är
att kapitalmarknaden anses ha effektiva metoder för att allokera resurser, varför också
prissättningen måste vara effektiv, eftersom de två står i direkt relation till varandra. Utifrån
det resonemanget blir värderingsunderlaget alltid effektivt, vilket förbättrar användarnas
investeringsunderlag. Därtill styr också utbud och efterfrågan informationsinnehållet i de
finansiella rapporterna. Det kan också vara en orsak till varför verkligt värde föredras framför
de tidigare koncepten, då det tillhandahåller den senast tillgängliga och mest relevanta
information kapitalmarknaden kan återge på balansdagen. Tidigare utgjorde redovisningen av
historisk data, vilket gjorde att användarna inte kunde tillämpa informationen i alltför stor
omfattning. Eftersom är det riskfyllt att extrapolera historisk data och förutspå framtiden och
konceptet verkligt värde motverkar detta, vilket gör att besluten fattas på aktuell data, där
riskerna redan är medräknade i priserna.
För att redovisningen ska vara användbar måste dess innehåll vara av betydelse för
användarna, och kapitalmarknadsperspektivet får emellertid konkurrens när det gäller vilken
typ av information som ska rapporteras i redovisningen. Värdeperspektivet påvisar att
användarna vill ha optimal information för att kunna fatta sina beslut, då redovisningen anses
vara data som sedermera ska användas som indata till olika beslutsmodeller. Vad som
klassificeras som optimal information är en bedömningsfråga, men en övergripande förklaring
kan vara att informationen ska vara fullständig i sitt innehåll. Fullständighet är också
någonting som ramverken för de båda standardsättarna förespråkar, varför redovisningens
innehåll ska vara tydligt och förståeligt. Svårigheterna med fullständighet är att alla
användares informationsbehov inte kan tillfredställas. Användarna som efterfrågar
redovisning består av en bred massa och de kräver alla olika information. Således måste också
informationen som rapporteras tillmötesgå det gemensamma kravet, att alla användare kan i
någon form fatta ett ekonomiskt beslut utifrån den information som varje enskild användare
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efterfrågar. Emellertid är det svårt att tillfredställa alla användare, eftersom kostnaden för att
framställa redovisningen får inte vara större än nyttan med informationen, varför en
avvägning måste göras i vad som ska redovisas. Följaktligen finns det en tydlig konsensus om
redovisningens uppgift, att redovisningens innehåll ska förmedlas på att sådant sätt att alla
användare kan erhålla nytta och fatta ekonomiska beslut med redovisningen som grund.
Eftersom verkligt värde baserar sin värdering på marknadsdata kan det anses att värderingarna
inte återspeglar verkligheten till fullo, vilket har kommenterats i samhällsperspektivet. Den
ansatsen menar att redovisningen inte kan återspegla verkligheten på det sätt som den bedöms
kunna göra, vilket framgår av kapitalmarknadsperspektivet. Skillnaden mellan de två
infallsvinklarna är främst synen på att redovisningen är ett informationsverktyg.
Redovisningen betraktas ha en annan uppgift än att förse kapitalmarknaden med information,
vilken är att hjälpa samhället förstå hur finansiellt solida företagen är, vilken samhällskostnad
bolagen frambringar ska återges i redovisningen. När det gäller värdering till verkligt värde
går det inte att exakt utläsa vilken samhällseffekt värderingskonceptet har. Emellertid finns
det många som påstår att värderingsunderlaget för verkligt värde inte åsamkar problem, utan
det är aktörerna som frambringar kapitalmarknadens turbulens, vilket direkt påverkar
värderingsmetoderna för verkligt värde. Ur en sådan synvinkel är det enkelt att påstå att också
verkligt värde medför komplikationer för samhället om kapitalmarknaden skulle fallera, vilket
också sker när konjunkturer förändras. Eftersom värdering till verkligt värde står i direkt
förhållande till eget kapital kan stora fluktueringar påverka kapitalstrukturen, vilket är ytterst
viktigt för finansiella institut, då det finns specifika regler för kapitaltäckningsgraden. Således
kan värderingskonceptet påverka samhällets kostnader, i form av kompensationsåtgärder
(nyemissioner och höjda priser). Det finns alltså anledning att diskutera värderingskonceptets
påverkan på samhället, och för att förbättra förståelsen är det viktigt att rätt information
förmedlas via redovisningen, för att användarna ges möjligheten att förstå vad som åsamkar
dem.
De båda standardsättarna definierar vilka användare är på ett likadant sätt, men de har inte
utformat sitt redovisningskrav på ett likadant sätt, då IASB anser att om riskkapitalister
erhåller tillfredställande information kommer också de resterande användarna också få det.
FASB anser att redovisningen ska vara användbar för alla olika typer av användare. Med
bakgrund av det finns det en tydlig skillnad i SFAS 157 och IFRS 7/IAS 39 på hur
redovisningen ska struktureras, vilket också kan förklaras av den skillnad som finns i hur
verkligt värde frambringas. FASB fokuserar på vilka inputs som används som
värderingsunderlag och de har då valt att använda ordet input fastän prisnoteringar används
(nivå-1-tillgångar). De finansiella tillgångarna ska redovisas utifrån vilken nivå
värderingsunderlaget härstammar, och det baseras på den tidigare nämnda trestegshierarkin.
IASB efterfrågar endast att bolagen särskiljer på ett tydligt sätt hur värderingen har
frambringats, om den baseras på prisnoteringar, vilket accepteras på både identiska eller
likvärdiga tillgångar, eller om värderingen har gjorts via en värderingsmodell med
marknadsobserverbar data som inputs. IASB särskiljer alltså på vilken typ av metod som har
åstadkommit värderingen, medan FASB urskiljer de finansiella instrumentens värdering
utifrån dess värderingsunderlag, inputs. Huruvida den skillnaden har etablerats med hänsyn
till skillnaden i vilken användartyp som informationen främst ska rikta sig mot är svårt att
avgöra, men användaren kommer att påverka vilken typ av information som efterfrågas. En
riskkapitalist efterfrågar inte likadan information som staten eller fordringsägare, varför det
kan vara en fördel, som FASB gör, att ta hänsyn till en bredare användargrupp för vad som
klassificeras som tillfredställande rapporteringsnivå.
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De båda standardsättarna har alltså valt två skilda vägar för hur rapporteringen ska utformas
för värdering verklig värde, vilket inte följer Norwalkavtalet till fullo. I det avtalet bestämdes
det att FASB och IASB ska arbeta mot en mer enhetlig redovisning, att likadana koncept ska
implementeras i både Europa och USA och att redovisningen ska kunna jämföras mellan de
olika regionerna. Emellertid rekommenderar inte IASB att egna antaganden görs, vilket också
får konsekvenser på hur redovisningen ska utformas. När rapporteringen baseras på
värderingsunderlaget ges användaren en tydligare bild över hur värderingen har utförts än när
rapporteringen utformas utifrån vilken metod som tillämpas. Fastän IASB inte
rekommenderar att egna antaganden görs kommer det alltid att finnas bolag som gör sådana,
vilket kommer att minimera den enhetliga utformningen av redovisningen. Dock ska det inte
påverka användarnas förmåga att jämföra och utvärdera värderingarna, utan det kan till och
med göra det lättare för dem att utvärdera bolagens bedömningar, eftersom företagen då måste
rapportera sina antaganden och hur de påverkar värderingsprocessen. Således kan det skapa
en praxis för europeiska bolag, och eftersom IASBs rekommendationer är normativa finns det
utrymme för tolkningar. IASB eftersträvar tydlighet och uttömmande riktlinjer i sina
standarder, men hur värdering till verkligt värde ska redovisas finns det hålrum, då
rekommendationerna inte ger heltäckande riktlinjer för alla typer av instrument och
värderingsunderlag. Följaktligen kan det konstateras att standarderna uppfyller de olika
redovisningsperspektiven på olika nivåer, SFAS 157 innehåller rekommendationer som är i
linje med vad teorierna förespråkar, medan IFRS 7/IAS 39 inte omfattar de rekvisit som
redovisningsteorierna eftersträvar. Användarna bör därför bli mer tillfredställda av FASBs
rekommendationer än vad de blir av IASBs.
6.2.4.2 Verkligt värde och redovisningens fyra aspekter
För att finansiella rapporter ska kunna uppfylla sitt tydliga mål, bestämt av de båda
standardsättarnas referensramar, att finansiella rapporter ska vara användbara för ekonomiska
beslut krävs det att dess innehåll är relevant, trovärdigt, jämförbart och förståeligt.
Värderingskonceptet verkligt värde har förmågan, som beskrivits ovan, att göra de finansiella
rapporterna mer användarvänliga, och på det sätt också ta hänsyn till de ovannämnda
kvalitativa egenskaperna. Vidare är dessa egenskaper av typen primär, det vill säga att
huvuduppgiften med de finansiella rapporterna är att de ska uppfylla dessa krav, men dessa
fyra egenskaperna har sedermera också understödjande kvalitativa egenskaper. Dessa begrepp
innefattar väsentlighet, rättvis bild (korrekt bild), verifierbart, ekonomisk innebörd,
fullständighet och neutral. Redovisningens innehåll måste motsvara dessa begrepps
motsvarighet i ett finansiellt beskrivande hänseende, vilket kan vara både kvalitativt och
kvantitativt. Om dessa delmål ska uppfyllas på ett sätt som motsvarar begreppens innebörd
skulle redovisningen bli oändlig och extremt omfattande, varför det finns regler som
begränsar delmålens fullständighet. Det finns framförallt fyra aspekter som redovisningen
måste ta hänsyn till när den upprättas, rörande dess innehåll, vilka är tidsaspekten,
kostnad/nytta, avvägning kring de kvalitativa egenskaperna och rättvisande bild.
Värderingskonceptet verkligt värde kan ifrågasättas när det gäller de fyra kvalitativa
egenskaperna, eftersom de är varandra närstående kommer de alla att påverka varandra. För
att informationen ska vara användbar är det ytterst nödvändigt att de finansiella rapporternas
innehåll är relevant. Vad som innefattas som relevant är naturligtvis en bedömningsfråga, men
utifrån hur värderingskonceptet är uppbyggt kring vilka värderingsmetoder som accepteras
kan relevansen direkt ifrågasättas. När prisnoteringar tillämpas som värderingsunderlag
medför det att värderingen blir synnerligen relevant. Således eftersom prisnoteringar är
marknadsdata som anses vara objektiv, och dessutom inkluderas risk i priset, vilket minimerar
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företagets egna förklaringar om metoden. Vidare är det enkelt för användarna att verifiera
värderingar gjorda utifrån prisnoteringar, då dessa kan erhållas från börser, mäklare och
dylikt. Med anledning av enkelheten och objektiviteten i värderingsprocessen blir också
värderingsunderlaget relevant för användarna. Därtill uppdateras aktiva prisnoteringar varje
dag, varför värderingen baseras på de senaste tillgängliga data, vilket förbättrar användarnas
sätt att använda informationen i de finansiella rapporterna. För att prisnoteringar ska vara
relevant måste de inhämtas från en aktiv och likvid marknad. Det kan också konstateras att
när de båda metoderna som finns för att frambringa verkligt värde tillämpar marknadsdata
som underlag har värderingskonceptet stor relevans för användarna. Emellertid medför också
värderingsmodeller en irrelevans i redovisningsinnehållet.
FASB och IASB rekommenderar att erkända ekonomiska metoder ska användas som
värderingsmodeller om direkta prisnoteringar finns tillgängliga. Eftersom datamodeller är
allmänt erkända minimeras redovisningskraven på hur företagen tillämpar dem, då
användarna av finansiella rapporter antas vara kunniga, vilket också inkluderar att veta hur
dessa simuleringar fungerar. Följaktligen räcker det med att, redovisa vilka
värderingsmodeller som nyttjas. Dessa modeller kräver också kvantitativ data för att
frambringa ett värde, varför det är centralt att sådana data också rapporteras. Eftersom FASB
och IASB inte uttryckligen formulerar sig på ett sådant sätt bidrar det till att företagen får en
”fallgrop att luta sig mot” när redovisning av verkligt värde görs. Det finns inte någonting
som explicit rekommenderar att kvantitativ data ska rapporteras i samband med att de
finansiella tillgångarnas värderingsprocess redovisas. Således blir användarna lidande, vilket
också försvårar de finansiella besluten, och detta med anledning av standardsättarnas
formuleringar. Emellertid kan det vara ett medvetet drag från dem, eftersom sådan
information också kan tolkas som överproduktion, men för att användarna ska kunna verifiera
värderingarna krävs det relevant information. Det är alltså en fin linje mellan för mycket
information och för lite, men det är inte mängden information som är intressant utan att ”rätt”
information rapporteras. Användbarheten påverkas av kvaliteten på informationen, och
eftersom standardsättarna inte ger några rekommendationer om vilken information, utan
endast vad informationen ska uppfylla kan jämförbarheten och trovärdigheten försämras.
Beroende på hur pass bra relevansen är i värderingskonceptet kommer det också att påverka
konceptets trovärdighet, eftersom de två egenskaperna står i direkt förhållande till varandra.
Värderingsmetoderna som används för att fastställa finansiella tillgångars verkliga värde är
sedan länge väl etablerade och också relevanta i sig, då de härstammar från
kapitalmarknadens sätt att prissätta instrument. För att bibehålla relevansen när simuleringar
tillämpas blir värderingsunderlaget det centrala, varför redovisningen av inputs behöver vara
omfattande och meningsfull. Relevansen kan mätas i redovisningens kvalité. Emellertid ska
verkligt värde innebära relevans, då det likställs med vad marknaden är villig att handla
tillgången för, men eftersom alla tillgångar inte har prisnoteringar förloras relevans när de
erhåller sin värdering via värderingsmodeller. Således är det de inputs som nyttjas och i vilken
form de rapporters som bestämmer relevansen av värderingskonceptet verkligt värde.
Trovärdigheten i värderingen återfinns endast i värderingsunderlaget och var det är hämtat.
Alla värderingar som baseras på egna antaganden har minimal trovärdighet, eftersom det är
ytterst svårt att verifiera antaganden som inte har någon grund i marknadsdata, utan grundar
sig på företagens egen data, såsom förbetalningar och förfallna betalningar. Emellertid är
detta enkelt åtgärdat, det som skapar trovärdighet måste också finnas med i de finansiella
rapporterna, vilket också är relevant information för användarna. Det måste finnas ett samspel
mellan informationens trovärdighet och dess relevans, och det måste ske utan att kostnaden
för bolagen övergår användarnas nytta.
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Verkligt värde är ett koncept som är ganska simpelt att implementera, eftersom det endast
finns två olika värderingsmetoder, vilka också ska bygga sitt värderingsunderlag på
marknadsdata. All data som hämtas från kapitalmarknaden är till största delen gratis, vilket
gör att företagen inte behöver öka sina kostnader231 för att användarna ska kunna erhålla den
nödvändiga informationen. Dessutom är marknadens data väsentlig att basera värderingar på,
vilket automatiskt gör att innehållet i de finansiella rapporterna blir väsentligt. Endast det
nödvändiga behöver tas upp, och detta är passande när prisnoteringar används som
värderingsunderlag. Emellertid kräver värderingsmodellerna mer information för att de ska
kunna valideras som ett lämpligt värderingsverktyg, och det som ska tas med är de inputs som
nyttjas. Således blir informationsbehovet för verkligt värde större än om anskaffningsvärdet
skulle användas som värderingskoncept. De finansiella rapporterna kommer att innehålla mer
information om värderingsprocessen, men på grund av det erhåller användarna en mer
uppdaterad värdering av bolaget. Således blir det en avvägningsfråga om vad som föredras,
lite information och låg relevans eller mycket information och hög relevans. När verkligt
värde implementeras blir innehållet i de finansiella rapporterna mer relevant och väsentligt i
ett bolagsvärderingshänseende, vilket är vitalt för kapitalmarknaden. Vidare medför också
verkligt värde att bolagen får ett mer rättmätigt värde på sitt eget kapital, eftersom
tillgångarnas värdering blir kapitalmarknadens potentiella transaktionspriser för bolagets
instrument, som då är marknadsvärdet, vilket medför att eget kapital också redovisas till sitt
marknadsvärde. Effekterna av detta blir emellertid större fluktueringar i eget kapital för varje
år, men informationens nyttograd i detta hänseende är större än den negativa effekten.
Utöver att vara trovärdig och relevant måste också information vara jämförbar och förståelig,
och som de två föregående kvalitativa egenskaperna, står dessa två också i en direkt relation
till varandra. När värderingskonceptet anskaffningsvärde eller lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet används är det centrala hur stor en eventuell värderingsskillnad är mellan
marknaden och anskaffningsvärdet. Det är en relativt enkel och lättförståelig aspekt för en
kunnig och insatt användare, speciellt när det gäller att jämföra värderingar från tidigare år
och med andra bolag. Värderingskonceptet verkligt värde har inte en sådan tydlig relation när
det gäller jämförbarheten, eftersom det är mer komplext än de andra värderingskoncepten.
Eftersom värderingskonceptet består av två olika metoder medför det ökat
rapporteringsinnehåll, eftersom det är viktigt att veta vilket värderingsunderlag de finansiella
tillgångar värderas med och även vilken metod. Detta i hänseende för att kunna genomföra en
jämförelse med tidigare perioder och andra bolag. Det kan hända att somliga bolag väljer att
använda prisnoteringar och andra väljer att tillämpa värderingsmodeller på en likadan
tillgång. SFAS 157 tillåter att en värderingsmodell används fastän tillgången har en aktiv
prisnotering. Således är det av yttersta vikt att sådant rapporteras på ett tydligt sätt, vilket
också de båda standardsättarna rekommenderar. För att värderingskonceptet ska vinna
användarnas tillit krävs det relevant rapportering, eftersom de ska kunna utvärdera
värderingsresultaten.
Ett av de främsta argumenten för att implementera verkligt värde är för att värderingarna
motsvarar en bättre verklighet än vad värdering till anskaffningsvärde gör. Följaktligen
motsvarar värderingarna den korrekta bilden av de finansiella instrumentens värde, men för
att validera konceptets värderingsunderlag krävs säkerställda källor som användarna själva
ska kunna undersöka. Att jämföra en akties värdering är inte särskilt svårt, då
värderingsunderlaget är en prisnotering erhållen från en börs, men att jämföra en nivå-3tillgång är svårare, eftersom underlaget kan bli subjektivt. Som åskådliggjorts tidigare är det
231
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nödvändigt att visa hur värderingen har frambringats om värderingsmodeller tillämpas, och
redovisningsstandarderna har tydliga rekommendationer om detta. Därför ska inte verkligt
värde medföra försvårande omständigheter för användarna rörande de två kvalitativa
egenskaperna jämförbarheten och förståeligheten. Emellertid avgörs inte huruvida de
kvalitativa egenskaperna uppfylls utifrån standardernas innehåll, eftersom de antas göra det,
utan det är praktiseringen av standardernas innehåll som påvisar om de uppfylls. Utifrån vad
som framkommit i undersökningen kan det konstateras att standardsättarna har lyckats relativt
bra med sina standarder för verkligt värde i förhållande till de kvalitativa egenskaperna, men
som beskrivits finns det också luckor att fylla. Detta åskådliggörs också av de understödjande
egenskaperna till de fyra primära egenskaperna, korrekt bild, ekonomisk innebörd, neutral
fullständigt innehåll i rapporterna och jämförande.
Det finns två scenarion som demonstrerar hur pass bra verkligt värde är och det baseras på att
den effektiva marknadshypotesen är korrekt. Kapitalmarknaden kännetecknas av att följa
konjunkturcyklerna, vilket innebär att när det är högkonjunktur reflekteras det också på de
finansiella instrumentens priser, de är höga eftersom de framtida förväntade kassaflödena är
stora. Motsvarigheten gäller när det är lågkonjunktur och därför kan den rättvisa bilden
påverkas ganska drastisk beroende på vilken typ av marknad det, hausse eller baisse (bull eller
bear market). När anskaffningsvärdet används kommer inte värderingarna att påverkas i
alltför stor utsträckning, eftersom värderingen utgår ifrån anskaffningsvärdet och justeras
antingen via nedskrivningar eller via uppskrivningar. Detta är någonting som inte sker varje år
utan till exempel om extremt stora differenser uppstår mellan anskaffningsvärdet och det
faktiska marknadsvärdet, och dessa justeringar påverkar eget kapital direkt via
resultaträkningen.
Eftersom justeringar inte görs varje år, utan då företagsledningen anser att det är passande,
kommer värderingen inte att överensstämma med den korrekta bilden av vad de finansiella
tillgångarna värderas till enligt marknaden. Det uppstår en skillnad mellan marknadsvärdet
och det bokförda värdet, som följaktligen får effekter på eget kapital beroende på vilken typ
av konjunktur det är. Om en tillgång anskaffas under en haussemarknad kommer priset att
vara högre än dess genomsnittliga, och när marknaden vänder nedåt kommer
anskaffningsvärdet att vara högre jämfört med det aktuella marknadsvärdet. Effekterna blir att
eget kapital är högre på grund av att tillgångarnas faktiska värde är högre än vad
marknadsvärdet visar, vilket medför två saker; bolaget värderas fel jämfört med det faktiska
värdet och värderingskonceptet ger missvisande information till användarna. Det blir tvärtom
om den finansiella tillgången anskaffas under en baissemarknad, och tillika tvärtom på
följdeffekterna. Konklusionen blir att det inte kan ges en korrekt bild av företagets finansiella
situation om värderingskonceptet anskaffningsvärde tillämpas. Däremot om till exempel
lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet används som värderingskoncept blir
bilden inte lika missvisande, men värderingen är likväl inte exakt, eftersom konceptet har en
konservativ inställning till värderingsprocessen. Vidare är också försiktighetsprincipen i
centrum av konceptet, varför värderingarna alltid kommer att ge en missvisande bild över
bolagets finansiella situation. För att ge användarna en mer exakt bild, marknadens
perspektiv, är det en fördel om verklig värde används, eftersom konceptet ger en ypperlig
reell översikt över den finansiella situationen, eftersom värdering är aktiv och aktuell.
Verkligt värde åskådliggör en tydlig bild över bolagets finansiella situation, och huruvida den
är rättvis beror enbart på hur värderingarna har frambringats. Tidigare har det beskrivits att
det är datamodellerna som påverkar den objektiva värderingsprocessen och också vilket
värderingsresultat som i slutändan redovisas. Om det, för enkelheten i demonstrationen, antas
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att värderingarna är utförda med ackuratess och minimal felmarginal existerar, kommer
bolagets tillgångar och eget kapital alltid motsvara marknadsvärdet. Eftersom verkligt värde
är ett värderingskoncept som innebär en aktiv hantering av tillgångars värdering kommer
alltid instrumenten att värderas till sitt respektive förväntade marknadsvärde på balansdagen.
Således är inte värderingskonceptet beroende av vilken typ av marknad det är på balansdagen,
utan anpassar sig utifrån marknadssituationen, eftersom värderingarna görs utifrån
marknadsobservationer. Emellertid kan det påpekas att observationer som existerar på en
haussemarknad kan försvinna på en baissemarknad. Det är en möjlig nackdel med konceptet,
men eftersom det finns två olika metoder för att frambringa verkligt värde går det alltid att
genomföra en värdering, men då återkommer diskussionen om värderingsunderlagets
subjektiva urvalsprocess. Det har redan konstaterats att när simuleringar används blir
värderingsresultatens intervaller större och felmarginalen likaså, varför kvalitén på
värderingsunderlaget avgör hur korrekt balansräkningens innehåll är.
En marknad är aldrig fullständigt perfekt, utan det existerar skillnader, varför det finns och
kommer att existera felmarginaler och resultatintervaller. Emellertid går det aldrig att vara
fullständigt säker på att värderingen är korrekt, utan träffsäkerheten beror på hur stor
felmarginalen är. Det går aldrig att fastställa felmarginalen, eftersom prissättningen skulle då
bli perfekt och närma sig den ackuratess som faktiskt existerar på en perfekt marknad. En
perfekt marknad kan definieras som en marknad vars prissättning stämmer överens med den
underliggande tillgångens egenskaper, risker och förmågan att generera kassaflöde, och det
går att erhålla alla nödvändiga marknadsobservationer för att fullända värderingsunderlaget.
Den typen av marknad finns inte, varför en korrekt bild aldrig kan åstadkommas, utan det är
och kommer alltid vara en bedömningsfråga kring huruvida de finansiella rapporterna
motsvarar bolagets verkliga bild över dess finansiella situation. Emellertid kan det konstateras
att verkligt värde bidrar till att minimera felmarginalerna av den korrekta bilden, då all
värdering baseras på marknadsdata, och bolagens värde etableras av marknaden. Det
resulterar i en perfekt associationen mellan bolagsvärdering och tillgångsvärdering, eftersom
de båda baseras på likvärdig data, varför också den rättvisa bilden blir så pass bra som
marknaden är effektiv.
Verkligt värde baseras på marknadsdata, men kapitalmarknaden har en stor omsättning av
data, eftersom data som var av senaste art är historia dagen efter, varför tidsperspektivet är en
viktig del i värderingskonceptet. För att innehållet i redovisningen ska vara direkt användbar
måste informationen motsvara bolagets faktiska finansiella situation, varför det är viktigt att
rapporterna publiceras inom ett näraliggande tidsperspektiv från då de upprättas. Detta är
betydande för värderingskonceptet verkligt värde för finansiella tillgångar, eftersom dess
rekommenderade värderingsunderlag kräver det för att dess relevans inte ska påverkas alltför
mycket. När verkligt värde används blir tidsperspektivet mer vitalt än om till exempel
värderingskonceptet anskaffningsvärde skulle tillämpas. Anskaffningsvärdet påverkas inte av
externa faktorer, förutom vid speciella situationer av upp- eller nedskrivning, däremot berörs
verkligt värde av marknadens krafter. För att värdering till verkligt värde ska vara användbar
är det viktigt att användarna får ta del av sådan information inom en viss tidsram från
balansdagen. Emellertid kan det hävdas att tidsperspektivets signifikanta betydelse minimeras,
då värderingsreferenserna inte försvinner och användarna kan själva stämma av värderingarna
mot aktuella prisnoteringar och marknadsdata. Om detta ska kunna genomföras krävs det att
rapporteringsinnehållet är av sådan art att användarna själva kan utföra en likartad värdering
som bolaget har gjort, och på så sätt erhålla en uppdaterad värdering av de finansiella
tillgångarna. Data från kapitalmarknaden tenderar att finnas tillgänglig för många år bakåt i
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tiden, varför tidsskillnaden från balansdagen till publiceringsdagen inte behöver medföra
försvårande omständigheter för användarna.
Det har kunnat utläsas att verkligt värde demonstrerar en mer rättvis bild än vad andra
värderingskoncept gör, eftersom det baseras på marknadsdata, men dess neutralitet har
ifrågasatts, varför också de primära kvalitativa egenskaperna direkt påverkas. Två icke
tidigare nämnda understödjande egenskaper påverkar de kvalitativa egenskaperna. Dessa två
är huruvida rapporterna innehåller en fullständighet rörande redovisningen av värdering till
verkligt värde samt om verkligt värde har en ekonomisk innebörd. För att kunna förklara
vilken effekt fullständighet i redovisningen har på verkligt värde krävs en återblick på
avgränsningen kostnad/nytta. En redogörelse på att kostnaden för att framställa finansiella
rapporter inte får övergå nyttan med att använda dem har gjorts tidigare och med stöd från det
kan det utrönas att det är en tolkningsfråga på vad som ska rapporteras och vad kostnaden för
att rapporterna ska innehålla det får vara. Det kan med enklast förklaring likställas med att
stora efterforskningar inte ska behöva göras för att finna marknadsdata som lämpar sig som
värderingsunderlag, utan det ska kunna hämtas relativt enkelt och utan alltför omfattande
ansträngning. De båda standardsättarna betonar också detta i sina standarder, att företagen ska
med enkelhet kunna inhämta passande information för att utföra värderingen.
Verkligt värde är till stor del beroende av att rapporteringen är relativt fulländad, vilket kan
genomföras med grund i de värderingsmetoder som rekommenderas, då de inte ska medföra
ett extra kostnadstryck på redovisningen. Företagen ska kunna erhålla den lämpliga
informationen relativt enkelt, varför det beror på hur de rapporterar den för att
fullständigheten ska uppfyllas. Fullständighet kan nästintill förknippas med användbarhet, och
för att uppnå det kan inte all information redovisas, eftersom en avvägning måste göras kring
de fyra primära egenskaperna. Emellertid kan det konkluderas att verkligt värde inte kommer
att generera någon trovärdighet om inte rapporteringen är så pass att värderingen kan
verifieras. Följaktligen uppnås fullständighet när trovärdighet finns i värderingsresultaten.
Den balansgången finns inte rekommenderad i någon redovisningsstandard om verkligt värde,
varför den bedömningen måste göras av redovisarna själva, med hänsyn till att användarna
ska kunna basera ett ekonomiskt beslut på innehållet i de finansiella rapporterna. Det som
redovisas åskådliggörs för att användarna ska kunna känna sig trygga i sina
investeringsbeslut, och lämplig omfattning av rapporterat värderingsunderlag resulterar i både
trovärdighet och verifieringsförmåga för användarna. Således framhåller standardsättarnas
rekommendationer om redovisningen ska göras på ett sådant sätt att informationen blir relativt
fullständig och tillika användbar.
När det gäller den ekonomiska innebörden för verkligt värde kan det ses på två olika sätt,
antingen att det finns en stor innebörd, eftersom de finansiella tillgångarna snabbt kan
likvideras, vilket gör att deras värdering har stor ekonomisk betydelse. Således är det vitalt att
värderingsmetoderna också utförs på ett korrekt och ordentligt sätt, men ändå med de fyra
avgränsarna i baktanke. Den andra aspekten är att verkligt värde har en låg ekonomisk
innebörd, eftersom bolagen äger de finansiella tillgångarna och ämnar inte likvidera sina
positioner. Därför medför värderingarna att endast orealiserade vinster frambringas, vilket
inte betyder alltför mycket, eftersom endast realiserade vinster ska tas upp till beskattning. De
orealiserade vinsterna är direkt kopplade till det egna kapitalet och påverkar endast det.
Följaktligen finns det en låg ekonomisk innebörd i värderingskonceptet verkligt värde, men på
grund av att orealiserade vinster är förväntningar på framtida transaktioner är den andra
aspekten inte alltför relevant i detta hänseende. Emellertid är det en bedömningsfråga, vilket
varje bolag måste ta hänsyn till, men också standardsättarna när de utformar sina standarder.
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FASB och IASB kan anses ha funderat på att förbättra den ekonomiska innebörden genom att
implementera verklig värde, eftersom konceptet medför faktiska värderingar och inte
historiska värderingar. Värderingarna motsvarar vad instrumenten skulle generera i intäkt om
de skulle säljas, varför det finns en betydande ekonomisk innebörd som verkligt värde tar
hänsyn till.
Förutom det som redan har framställts måste också alla de fyra kvalitativa egenskaperna tas i
hänsyn när redovisningsstandarderna om verkligt värde implementeras. Alla fyra primära
egenskaperna kan inte uppfyllas samtidigt om hänsyn tas till de fyra avvägningarna för
utformandet av finansiella rapporter. Följaktligen krävs det noga bedömning av vad som ska
redovisas, och hur pass relevant och trovärdig den rapporterade informationen är, samt hur
pass jämförbar och förståelig den är. Det finns ingen exakt mall för vilken typ av information
som passar in på dessa kriterier, utan det är en bedömningsfråga som varje bolag måste göra
utifrån standardsättarnas rekommendationer. Företagen som skapar de finansiella rapporterna
kan alltid gömma sig bakom de fyra avvägningarna när de upprättar dem, vilket också gör att
innehållet begränsas, varför det är nödvändigt med tydliga rekommendationer. Emellertid har
det fastslagits att det finns tvivelaktigheter i standardsättarnas riktlinjer, men samtidigt har det
också fastställts att verkligt värde demonstrerar stora fördelar för användarna av finansiella
rapporter. Konceptet tar redovisningen till en ny nivå, men det finns också andra faktorer som
gör sig gällande, som marknadseffektiviteten och värderingsmanipulering. Det finns alltid en
kostnad för att förbättra användarnas nyttograd, men hittills anses värdering till verkligt värde
generera mer användbar information i de finansiella rapporterna än de övriga
värderingskoncepten har förmåga att göra.

6.3 Tillämpningen i praktiken
6.3.1 Inledning
Finansiella institut från både USA och Europa undersöktes, och det utmärkande med dessa
bolag är att de är de största (innehar de största balansomslutningarna) inom respektive region
och värderar sina finansiella instrument till verkligt värde. Emellertid finns det företag som
inte värderar alla sina finansiella instrument till verkligt värde, och det beror på en försiktighet
i värderingen, eftersom en för aggressiv värdering kan medföra att den korrekta bilden blir för
skev gentemot den faktiska. Vidare finns det också företag ifrån USA som inte har adopterat
SFAS 157 för räkenskapsåret 2007. Det var exakt fem bolag som har valt att vänta med att
redovisa enligt de nya rekommendationerna för verkligt värde och följaktligen fem som valt
att använda den nya standarden. Vidare använder alla de europeiska bolagen
redovisningsstandarderna IAS 39 och IFRS 7 i någon form när värdering till verkligt värde
ska göras för finansiella instrument. Följaktligen medför det att de rekommendationer som
återfinns i standarderna utgör ramen för vad som redovisas i de europeiska bolagens
finansiella rapporter. Emellertid finns det tre finansiella institut som inte värderar alla sina
instrument till verkligt värde, och då är det främst utställda lån som värderas till
anskaffningsvärdet, annars är det likadant för alla de europeiska bolagen.
6.3.2 Finansiella institutens definition av verkligt värde
Att femton av de tjugo bolagen använder den senaste redovisningsstandarden utfärdad av
regionens respektive standardsättare innebär att företagen också har adopterat
rekommendationerna rörande vad verkligt värde innebär. Alla de amerikanska bolagen, även
de som inte valt att implementera SFAS 157, har en grundläggande referens till verkligt
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värde; säljpriset som genereras från marknadsaktörer. Utöver detta skiljer sig definitionen
betydligt mellan de olika finansiella instituten, och ingen har en exakt likadan tydelse på
verkligt värde som FASB har. Noterbart är att det bolag som faktiskt har den mest likvärdiga
definitionen som SFAS 157 innehåller är State Street, US Bancorp och Wachovia, vilka har
valt att inte adoptera redovisningsstandarden förrän räkenskapsåret 2008. Att tio bolag har
relativt olika förklaringar på verkligt värde, vilket åskådliggör de tveksamheter som
fortfarande existerar, då det inte finns en exakt och icke tvetydig definition. Följaktligen är
innebörden av verkligt värde grundläggande för hur konceptet ska appliceras på de finansiella
instrumenten. FASB har givit ut sin rekommenderade definition, men det betyder inte att
företagen behöver acceptera den tolkningen, utan kan ge sin egen förklaring till begreppet,
vilket alla också har gjort. När det finns flera olika klarläggelser om ett och samma begrepp
skapar det förvirring, framförallt hos användarna eftersom de ska kunna jämföra olika
företags finansiella rapporter med varandra, vilket försvåras med olika definitioner. Den
bakomliggande anledningen till det är för att bolagen också tenderar att använda sin egen
förklaring på vilket transaktionspris de använder med sina värderingsmetoder. Således skapar
det en osäkerhet rörande vilken typ av säljpris (enligt de amerikanska bolagen, alla förutom
två stycken tillämpar säljpriset som referenspris, se bilaga 2) som företagen har använt som
värderingsunderlag.
Vissa bolag använder flera tydliga adjektiv i sina definitioner, såsom tvingad och
likvideringsförsäljning samt armslängd transaktion. Ordvalen har en signifikant betydelse,
varför det kan konstateras att semantik har en betydande roll i värderingsprocessen, och
dessutom har det en avgörande funktion för att skapa tillit till värderingskonceptet. Om
förklaringen av hur verkligt värde tolkas är mer avgränsad minimerar det också den subjektiva
bedömningen av värderingsunderlaget. Således får användarna och bolagen tydligare ramar
för konceptet som formar de finansiella rapporter. Emellertid när somliga företag, till exempel
Bank of New York Mellon, tolkar verkligt värde som försäljningspriset mellan villiga aktörer
är avgränsningen inte särskilt signifikant. Följaktligen leder det också till att det
transaktionspris som används som värderingsunderlag endast behöver uppfylla två rekvisit,
det ska vara ett säljpris och det ska ha genererats av villiga aktörer. Ett säljpris kan uppstå från
många olika typer av transaktioner, vilket får som effekt att nästan alla tillgängliga säljpriser
kan likställas med det finansiella instrumentets verkliga värde. Detta är inte i linje med den
typen av säljpris FASB refererar till i sin definition. Vidare skapar detta också konsekvenser
för användarna, då det inte är särskilt användbart för dem. Eftersom de har svårt att veta
bakgrunden till varje försäljningspris som existerar, säljpriset behöver inte motsvara det
faktiska säljpriset på en effektiv marknad, utan ett spekulativt sådant. Följaktligen blir
relevansen i värderingen låg och med en låg relevans är redovisningen inte lämplig som
beslutsunderlag, vilket också demonstrerar hur viktigt det är med en identisk definition av
verkligt värde. Emellertid innehåller Bank of New York Mellons tolkning ett ytterligare
rekvisit, att transaktionen ska göras mellan villiga parter, vilket gör att preciseringen blir mer
avgränsad. Kontentan blir att verkligt värde är säljpriset som genererats mellan villiga parter.
Det resulterar i att bolaget då kommer att använda säljpriser som frambringats av villiga
parter, men för att minimera tveksamheterna är inte en sådan definition tillräckligt avgränsad.
Anledningen till det är för att villiga parter också måste begränsas, eftersom de villiga
parternas situationer kan påverkas utifrån ytterligare omständigheter som inte alla
marknadsaktörer har vetskap om. Det är vitalt att transaktionspriset inte påverkas av
förhållandet mellan de två aktörerna som genomför affären, utan det som ska influera priset är
den publika informationen som båda parter kan inhämta och använda som
förhandlingsunderlag. För att säljpriset ska kunna utgöra ett värderingsunderlag till en hel
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industri är det också viktigt att det har framförhandlats på ett normalt sätt. Det innebär att
ingen av de villiga parterna får vara i trångmål, antingen via ”fire sale” förhållanden eller
tvingad från tredje part. Det finns alltså ytterligare rekvisit som måste finnas med i
definitionen från företagens sida för att säkerställa att korrekt säljpris används som
värderingsunderlag och detta gäller både för de amerikanska och för de europeiska bolagen.
Emellertid finns det också influenser från några av de amerikanska bolagen som påvisar en
förståelse för verkligt värde genom hur deras egen tolkning av begreppet förklaras. Sex av de
tio amerikanska finansiella instituten uppvisar en tydlig och avgränsad definition på verkligt
värde, med ursprung i FASBs egen tolkning. Således ger det också en tydlig bild över hur
säljpriset ska uppstå för att det ska vara acceptabelt att använda som värderingsunderlag för
att bestämma verkligt värde.
Merparten av de tio amerikanska bolagen använder tydliga definitioner av verkligt värde,
vilket gör att värderingsprocessen också blir mer enhetlig hos företagen och också mer
informerande för användarna. Vidare handlar också värderingsprocesser till stor del om
trovärdighet, och eftersom verkligt värde är relativt nytt, (i den bemärkelse det är tänkt att
användas idag – på alla finansiella instrument), grundläggs trovärdigheten i definitionen.
Eftersom det är viktigt för användarna att förstå vad det är företagen gör i sin
värderingsprocess skapar det tillit om tydligheten är stor, eftersom det visar på en öppenhet
som förenklar verifieringen av transaktionspriset som används som värderingsunderlag. När
företagen förklarar verkligt värde på ett utförligt och mindre tvetydigt sätt kommer också
värderingsresultaten blir mindre tveksamma, fastän de har frambringats av
värderingsmodeller. Eftersom användarna ges en tydlig indikation på hur bolagen arbetar och
vilka säljpriser de accepterar som lämpliga med hänseende till definitionen av verkligt värde.
Jämfört med de amerikanska finansiella instituten finns det en stor konsensus kring verkligt
värde och hur det definieras hos de europeiska bolagen. Merparten använder
transaktionspriset som genereras när ett instrument byter ägare, mellan kunniga och villiga
parter inom en armslängd, som en förklaring till vad verkligt värde innefattar. Emellertid kan
det skiljas några ord, och de europeiska företagen använder orden tvång och likvidering som
avgränsning för typen av godkända transaktioner. Således har detta uppmärksammats av
Barclays, då de har lagt till, att transaktionen inte får ske med tvång eller under
likvidationsomständigheter, i sin förklaringsfras. Likadant som för de amerikanska bolagen är
det viktigt för de europeiska företagen att ha en enhetlig definition,. Beroende på hur strikt
meningsinnehållet ska involvera specifika ord kan det konstateras att de europeiska företagen
påvisar en tydlig konsensus i sina definitioner, vilket också säkerställer att det finns en tydlig
avgränsning på vad verkligt värde innebär.
Det skulle emellertid vara passande om fler bolag valde att avgränsa sig som Barclays gör,
eftersom det tydliggör exakt vilken typ av transaktionspris som är aktuellt och vilka typer som
inte ska användas. Det ska också noteras att de europeiska bolagen har en tydligare definition
än vad IAS 39 har. Följaktligen visar det på att redovisningsstandarden endast ger riktlinjer
om begreppen och det är upp till företagen själva att tolka och förklara de koncept som
implementeras. Detta är också en tydlig skillnad mellan de europeiska och de amerikanska
finansiella instituten, att de europeiska har en tydligare och mer avgränsad definition på
verkligt värde än vad IASB har. I USA är det tvärtom, där har FASB en mer preciserad
tolkning av konceptet än vad bolagen har. Detta följer inte hur de båda standardsättarna
arbetar med sina redovisningsstandarder, att IASB vill kontrollera företagen i deras
redovisning och FASB tillåter mer influens från bolagen själva i sin redovisning. Vidare ger
de europeiska bolagen användarna till deras respektive finansiella rapporter bättre insikt i
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deras värderingsunderlag, eftersom deras definitioner är mer exakta i sin avgränsning. Således
finns det tydliga indikationer på att de amerikanska bolagen kan ta efter de europeiska vad det
rör förklaringsinnehållet för verkligt värde. Dessutom är det anmärkningsvärt att IASB inte
har kunnat producera en tydligare definition i sin standard gentemot företagen, då
redovisningskulturen påvisar ett sådant beteende.
Enligt IAS 39 tillåts de europeiska bolagen att både använda köp- och säljpriset som referens
till verkligt värde, vilket också syns i deras respektive definitioner. Alla tio företag innehar
ordet ”transaktionspris” som hänvisning (se bilaga 3), vilket då inkluderar både köp- och
säljpriset. Det kan anses vara bättre att endast transaktionspriset används som referenspris,
eftersom det innefattar ett pris som har framförhandlats av kunniga parter med intresse i
affärsavtalet. Följaktligen resulterar det i att de europeiska bolagen följer sina
redovisningsstandarder till fullo och också utvecklar områden som inte är alltför definierade,
vilket definitionen på verkligt värde demonstrerar. Att de europeiska bolagen påvisar en
öppenhet och tydlighet i sitt sätt att rapportera sin redovisning är ingen nyhet, eftersom
Europaregionen alltid har demonstrerat ett konservativt förhållningssätt till redovisningen,
och framförallt värderingsområdet och dess tillämpliga värderingsmetoder. Visserligen har
värderingskonceptet verkligt värde funnits till under en tioårstid, men det är under de senaste
två till tre åren som konceptet har utvecklats till att bli ett erkänt värderingskoncept.
Emellertid genererar historien lärdom för framtiden, och eftersom de europeiska bolagen har
arbetat med verkligt värde under en längre tid har de också etablerat en sådan sedvänja i sina
respektive finansiella rapporter. Det innebär att noggranna förklaringar är användbara, fastän
redovisningsrekommendationerna tyder på annat, varför det kan konstateras att företagen
tenderar att skapa användarvänliga rapporter.
De europeiska finansiella instituten har stor kännedom om verkligt värde som de säkerligen
har erhållit från USA, då den regionen införde verkligt värde tidigare än Europa. Därtill har
också bolagen stor kännedom om prissättning på finansiella tillgångar utifrån
kapitalmarknadens krav. Således förklarar det också varför företagen själva har bättre
utstakade definitioner än vad IASB har etablerat under sin utveckling av konceptet.
Följaktligen visar det också på att företagen kan ha en större insikt i verkligt värde än vad
IASB har, fastän standardsättaren ämnar vara den som bestämmer redovisningens utveckling
och inte företagen. Detta är också en intressant iakttagelse jämfört med hur den amerikanska
redovisningskulturen är formad, eftersom de amerikanska finansiella instituten har valt att inte
följa FASBs definition, utan snarare har förenklat den. Det finns ingen direkt orsak till att
vilja förenkla en förklaring, som också kräver en omfattande beskrivning i sig för att hjälpa
användarna att tyda värderingskonceptets innebörd. Således kan det fastställas att de
amerikanska bolagen har försämrat innebörden med verkligt värde för användarna och de
europeiska företagen har förbättrat den jämfört med redovisningsstandardens förklaring.
Undersökningen påvisar att det tenderar att vara de amerikanska bolagen som försämrar
redovisningen jämfört med vad standarden förmedlar, och för de europeiska företaget påvisas
det vara raka motsatsen. Vidare har verkligt värde också funnits under många år i USA, de
började till och med att använd konceptet före Europa i och med SFAS 115, varför de
amerikanska företagen har en lång erfarenhet med konceptet. Således kan det förklaras varför
bolagen inte tagit till sig den senaste förklaringen, eftersom den kan utvecklas och förändras
med tiden. Ur användarnas perspektiv vore det lämpligt om bolagen inte förenklar en
uppdaterad, etablerad och utförlig definition eller använder en äldre definition. Emellertid kan
det alltid hävdas att användarna ska vara insatta på området och också känna till FASBs
tydliga definition, varför bolagens definition inte har någon betydelse för användarna.
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Följaktligen finns ett beteendemönster, som beskrivits ovan, såsom företagen uppfattar
FASBs definition kommer de också att arbeta, vilket gör att den kommer att genomsyras i
värderingsprocessen. Följaktligen är det vitalt att varje företag förmedlar sin uppfattning av
vad verkligt värde innebär, och på så sätt också hjälpa användarna att tolka innehållet i de
finansiella rapporterna.
6.3.3 Företagens värderingsmetoder för verkligt värde
De amerikanska bolagen visar upp två olika tillvägagångssätt när det gäller hur finansiella
instrument värderas. Det intressanta är att både de fem bolagen som följer SFAS 157s
rekommendationer om hierarkin för verkligt värde och de fem företag som inte gör det
tillämpar identiska metoder. Utifrån vilka standarder som följs blir den direkta skillnaden
framförallt vilken betydelse värderingsunderlaget har i redovisningen och hur värderingarna
ska kategoriseras för att hjälpa användarna att utläsa hur de finansiella instrumenten värderas.
De europeiska företagen demonstrerar också en likartad situation, fastän IAS 39 har en tydlig
rekommendation för hur värderingen ska genomföras. Sju av de tio bolagen använder
någonting som de har namngett ”IFRS specifika nivåstege”, vilken är indelad i tre nivåer som
beror på vilken typ av värderingsunderlag som används. Detta är intressant eftersom det inte
finns någon sådan rekommendation, i varken IFRS 7 eller IAS 39, som innehåller en sådan
beskrivning som företagen själva väljer att använda.
De europeiska företagens nivåstege är utformad likadant som i SFAS 157, men IASB har inte
specifikt adopterat den benämnda hierarkin i SFAS 157 i sin redovisningsstandard. En
potentiell anledning, till varför de europeiska bolagen har valt att använda en sådan typ av
hierarki, kan vara att de själva ansåg att den uppställningen av värderingsgrunderna gör det
lättare för användarna att utläsa värderingarna. Då handlar det främst om
värderingsunderlaget och vad det är baserat på. Verkligt värde innebär att frambringa
transaktionspriser (typ av pris beror på region, se ovan), och då det finns många olika sätt att
etablera ett pris hjälper den specifika hierarkin användarna att jämföra värderingarna. Därtill
kan det alltid påstås att det förbättrar trovärdigheten för bolagens värderingsprocess, eftersom
instrumenten delas in i kategorier utifrån dess värderingsunderlag. Således gör det att
användarna lättare kan utvärdera vad som utgör grunden för värderingsresultatet.
Återigen har företagen själva tagit ett initiativ som inte IASB själva har rekommenderat,
vilket kan få konsekvenser för standardsättaren i framtiden, när nya standarder frambringas,
eftersom företagen själva väljer att själva förbättra dem på sitt eget sätt. Emellertid använder
inte alla europeiska bolagen nivåstegen, vilket påverkar jämförbarheten, någonting som också
sker i USA under övergångsperioden tills SFAS 157 börjar gälla för alla. Vidare kan de
europeiska företagens egna initiativ medföra att IASBs trovärdighet och expertis inom
redovisningsområdet påverkas negativt av omgivningen. Visserligen är det bra att företagen
själva inser vad som är gynnsamt för användarna, då IFRS 7/IAS 39 har missat det. Emellertid
rekommenderar IAS 39 att företagen ska använda två olika metoder, antingen prisnoteringar
eller värderingsmodeller, men med nivåstegen baseras metoderna på de indata som används i
värderingsunderlaget. Följaktligen anser företagen att värderingsunderlaget är mer prioriterat i
värderingsprocessen än vilken metod som tillämpas.
Någonting som tenderar att förbättra värderingsprocessen och redovisningen ska uppmuntras,
och när IASB inte gör det är det anmärkningsvärt och intressant att företagen själva tar på sig
den rollen. Det ska ändock påpekas att tre europeiska företag inte tillämpar en nivåstege i sin
värderingsprocess och som grund för hur tillgångarna ska redovisas, vilket visar på att det
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finns en viss oenighet om hur värderingen ska rapporteras. Att använda hierarkin för verkligt
värde påverkar emellertid inte värderingsmetoderna, eftersom det endast finns två, utan
hjälper till att möjliggöra att ytterligare värderingsunderlag, egna antaganden, nyttjas.
Följaktligen är det en intressant kontrovers som har uppstått inom den europeiska
redovisningen, och framförallt inom värderingskonceptet verkligt värde för finansiella
instrument. När hierarkin existerar underminerar den IASBs rekommendationer om
försiktigheten i värderingen. Detta handlar enbart om nivå-3-tillgångar på FASBs hierarki,
och det har framkommit tydligt att IASB är ytterst tveksamma till att sådana tillgångar ska
värderas till verkligt värde. Eftersom de kräver egna antaganden för att estimera de
instrumentens värde, men standardsättaren förbjuder emellertid inte den typen av
värderingsunderlag, varför bolagen ges möjlighet att själva avgöra typen av data som
används. Detta indikerar också på att standardsättaren har en låg tilltro till att bolagens egna
antaganden nyttjas, vilket också får följdeffekter på den faktiska redovisningen. Emellertid är
det många av de europeiska bolagen som äger nivå-3-tillgångar, och IASB ger inga tydliga
rekommendationer på hur sådana instrument ska värderas till verkligt värde, som FASB
explicit gör i redovisningsstandarden SFAS 157. Således kan det påstås att IASB är mer
positiva till att företagen erkänner dessa tillgångar till anskaffningsvärde med årliga upp- eller
nedskrivningsprövningar. Ur ett redovisningsperspektiv är det bra att företagen själva har
uppmärksammat problemet och också tillämpat en intressant lösning, som tenderar att
förbättra tydligheten i rapporteringen.
Eftersom alla marknader tenderar att bli mer och mer aktiva med tiden kommer dagens nivå3-tillgångar att förflyttas till nivå-2 i framtiden. Regeln om att när marknader har mognat
kommer det också att medföra att aktörerna i högre grad erhåller bättre och observerbar data
rörande nivå-3-tillgångar. Emellertid kommer det alltid att finnas nya instrument som inte har
en likvid marknad, varför nivå-3 på hierarkin är lämplig som uppsamlingsplats, vilket också
upplyser användarna om vilka tillgångar som inte kan värderas utifrån observerbar
marknadsdata. Detta är också till hjälp för användarna, och det behöver inte bara vara
negativt, endast för att värderingarna inte är precisa. Dock innefattar en värderingsprocess att
bestämma en tillgångs värde i syfte att ge användarna information om företagets förmåga att
generera kassaflöde och på så sätt bestämma ifall bolagen är en bra investering, varför nivå-3tillgångar inte ger någon direkt användbar information.
Marknadens mognadsnivå kommer också att påverka prissättningen på ett positivt sätt,
eftersom marknadsdata tenderar att blir observerbar i samma utsträckning som marknadens
likviditet förbättras, varför det finns en positiv association mellan dem två begreppen. Således
vill IASB skydda användarna från värderingar baserade på data från icke mognade
marknader. Eftersom sådana marknaders finansiella instruments värderingar innehåller låg
relevans och trovärdighet. Följaktligen uppmuntras inte egna antaganden i
värderingsprocessen. Detta tankesätt har emellertid inte adopteras av alla de europeiska
bolagen, men emellertid råder det en osäkerhet kring vad som är bäst, att använda
värderingsmodeller med egna antaganden eller värdera till anskaffningsvärde. Båda typerna
av värderingskoncept demonstreras av de europeiska bolagen, även de amerikanska. Således
blir det en bedömningsfråga som företagen måste besvara i samband med sin värdering, men
det behöver inte vara en nackdel att använda hierarkin för verkligt värde. Eftersom den återger
information som kan bli användbar i framtiden, beroende på kapitalmarknadens utveckling.
Oavsett om bolagen använder hierarkin för verkligt värde eller inte har det ingen effekt på de
två metoderna som existerar för att fastställa verkligt värde. Båda standarderna
rekommenderar identiska metoder och även tidigare standarder likaså. Därtill har det
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utvecklats en praxis, varför också alla tjugo finansiella institut tillämpar dem. Alla påpekar att
de först gör en utvärdering om det går att värdera de finansiella instrumenten utifrån aktiva
och observerbara prisnoteringar på identiska tillgångar. Emellertid skiljer sig rekvisiten åt
mellan de amerikanska bolagen, eftersom vissa har adopterat rekommendationerna i SFAS
157 och andra inte. Det som sker är att de bolag som inte implementerar den senaste
redovisningsstandarden för verkligt värde ska enbart hämta prisnoteringar från marknader
som är aktiva och likvida och för de övriga företagen har de större frihet när det gäller valet
av marknader. De fem bolag som använder SFAS 157 ska också fastställa ifall marknaden är
huvudmarknaden för den typen av tillgång som de ämnar värdera. Finns det ingen
huvudmarknad måste ett fastläggande göras om vilken den mest fördelaktiga marknaden är,
och då använda prisnoteringar från den. Emellertid är det inte alla företag som arbetar utifrån
dessa rekvisit, utan fastställer sin värdering utifrån marknadsdatas egenskaper, och inte
marknadens egenskaper.
6.3.3.1 Metod 1 – Prisnoteringar
Med prisnoteringar är det väsentligt att den mest trovärdiga prisnoteringen används, och
företagen påpekar också detta i olika formuleringar. Vissa ämnar endast fokusera på typen av
data som har betydelse för värderingen och andra är noga med att påpeka sitt korrekta
sökande efter huvudmarknaden. Valet för hur värderingsprocessen genomförs är väldigt
arbiträr, eftersom det tenderar att finnas lika många olika sätt som det finns företag. De fem
bolag som följer rekommendationerna i SFAS 157 har utstakade punkter som ska följas,
ändock tenderar deras respektive förklaringar och tolkningar att skilja sig åt. Således är detta
inte bra när det gäller användarnas möjlighet att jämföra företagens olika värderingar,
eftersom det handlar inte så mycket om värderingsresultatet utan mera om
värderingsprocessen och hur företagen förklarar den. Ett värde i sig betyder inte särskilt
mycket, utan för att kunna jämföra ett värde krävs det information om hur det värdet etableras
och vilka rekvisit företagen arbetar utifrån. Med verkligt värde, oavsett om SFAS 157
implementeras eller inte, är semantik en nyckel till användarnas potentiella användbarhet av
värderingskonceptet.
De europeiska bolagen följer också de amerikanska i hänseendet att utförliga och förståeliga
förklaringar om värderingsprocessen är betydelsefulla. Däremot finns det inte en signifikant
skillnad mellan de europeiska bolagen som använder nivåstegen och de som inte tillämpar den
för företagens egna krav på var prisnoteringarna ska inhämtas i jämförelse med de
amerikanska företagen. Att de två regionerna skiljer sig åt kring detta är tämligen svårt att
förklara, men en potentiell orsak är att redovisningen i Europa är strikt för hur den ska
presenteras, och har så också varit i flera år. IFRS 7/IAS 39 har funnits till längre än SFAS
157 har, vilket gör att de europeiska bolagen har haft längre tid att anpassa sin redovisnings
utformning. Följaktligen medför detta att den fundamentala rapporteringen är likvärdig, fastän
somliga bolag inte tillämpar en nivåstege. Detta härstammar från att IASB använder mer
precisa riktlinjer då de har influerats av ett normsystem jämfört med vad FASB gör. De
amerikanska bolagen ges större möjlighet att själva tolka rekommendationerna. Således
resulterar det i att de använder olika tolkning och sedvänja när de utför sin värdering, vilket
också förklarar de stora skillnaderna mellan varje bolag. För de europeiska finansiella
instituten får det också tydliga effekter.
Alla de tio europeiska bolagen påpekar att om prisnoteringar ska användas som
värderingsunderlag ska de härstamma från en aktiv och likvid marknad, följaktligen måste de
vara direkt observerbara för att vara acceptabla. Det tenderar att finnas en stark konsensus i
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Europa om vad som ska utgöra värderingsunderlag för prisnoteringar, vilket också förbättrar
trovärdigheten i bolagens värderingar. Fastän det existerar rekommendationer för hur
värderingen ska utföras måste det finnas ett ytterligare ansvar hos företagen på vad som utgör
relevant och trovärdig data, vilket de europeiska bolagen påvisar. De amerikanska bolagen
visar också att de har förståelse för vilken typ av data som är bra respektive mindre bra, men
de europeiska företagen är mer tydliga i sina resonemang. Följaktligen kan det medföra att
mindre tveksamheter finns hos användarna. Således kan detta också förklaras av IASBs
konservativa förhållningssätt till värderingsprocessen, som tidigare förklarats. Emellertid
motsägs det resonemanget, eftersom sju av de tio europeiska bolagen använder en nivåstege
för sitt respektive värderingsunderlag. En tydlig fördel som användandet av nivåstegen
medför är att redovisningen av värderingsprocessen blir mer enhetlig mellan de båda
regionerna.
Hierarkin för verkligt värde bygger i grunden på vilken typ av värderingsunderlag som
används i värderingsprocessen, och det finns två olika, observerbar eller icke observerbar.
Både de amerikanska och europeiska företagen är emellertid relativt överens om vad som
anses klassificeras som observerbar och icke observerbar. En enhetlig förklaring om vad som
klassificeras som observerbar data är all marknadsdata som hämtas från oberoende källor,
vilket medför att icke observerbara data grundar sig i företagens egna antaganden om
marknaden eller instrumentens underliggande tillgångar. När data är observerbar används det
som värderingsunderlag på identiska instrument (nivå-1-tillgångar) eller likvärdiga (nivå-2tillgångar). Alla företagen, som använder hierarkin, visar en tydlig insikt i att endast
prisnoteringar på identiska instrument ska klassificeras som en nivå-1-tillgång. Det är ytterst
viktigt att bolagen förstår detta, eftersom sådana tillgångar värderas med marknadsdata som
alla kapitalmarknadens aktörer ska kunna erhålla med enkelhet. Dessutom ska noteringen vara
direkt observerbar för alla parter samt att det ska vara en oberoende prisnotering utifrån
företagens perspektiv (bolaget ska inte kunna påverka instrumentets pris vid anskaffandet av
dess notering). Följaktligen resulterar det i att värderingen innehar en stor relevans,
trovärdighet, jämförbarhet och är förståelig gentemot användarna, vilket innebär att
värderingsresultatet är användbart för användarna. Företagen har ett betydande ansvar, att de
placerar rätt tillgångar på nivå-1 och också gör en ordentlig bedömning av
värderingsunderlaget, att det kan likställas med en prisnotering på ett identiskt instrument.
Tillgångar som kan klassificeras som nivå-1 är aktier och derivat, eftersom de båda har en
reglerad börs som de handlas på, vilket också FASB och IASB är noga med att påpeka i sina
rekommendationer när det gäller prisnoteringar, tillika alla de tjugo företagen.
Det är annorlunda för nivå-2-tillgångar, eftersom sådana tillgångar gör värderingsprocessen
en aning mer komplicerad, och dessutom skiljer sig också innebörden av nivå-2-tillgångar
mellan de europeiska och amerikanska bolagen. De amerikanska finansiella instituten anser
att tillgångar som klassificeras som nivå-2 är sådana som handlas på en aktiv och likvid
marknad, men tillgångarna är liknande instrument istället för identiska. Vad som graderas
som liknande instrument är en högst subjektiv bedömning, men ett exempel kan vara utställda
lån som innehas för handel och kan då värderas utifrån prisnoteringar på liknande lån. De
liknande tillgångarnas prisnoteringar ska sedermera användas som referenspris eller som
kompletterande underlag för att fastställa ett värde. Bland de europeiska bolagen är detta inte
någonting som benämns, utan de likställer nivå-2-tillgångar med instrument som inte har en
aktiv likvid marknad. Emellertid finns det undantag bland de europeiska bolagen, såsom
Barclays som förklarar att de använder referensvärden på likvärdiga tillgångar för att kunna
fastställa värderingar för instrument som inte har prisnoteringar för identiska tillgångar.
Sådana värderingar placeras på nivå-2. Följaktligen är det intressant att de amerikanska
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företagen placerar tillgångar som inte har en aktiv och likvid marknad men är identiska med
sådana tillgångar som handlas på en sådan typ av marknad på nivå-2. De amerikanska
finansiella instituten har två olika typer av tillgångar som kan placeras på nivå-2, och det
betydande är huruvida tillgången är likvärdig och handlas på en likvid marknad eller identisk
och handlas på en illikvid marknad. Således har somliga europeiska bolag också tolkat sin
nivåstege på detta sätt.
Det accepteras, framförallt av FASB, att företagen själva tillåts göra en bedömning av vilka
rekvisit marknadsdata uppfyller, vilket tenderar att vara subjektivt, ingen av standardsättarna
tydliggör en definition på vad som innefattas med liknande tillgång och illikvid marknad.
Följaktligen kan tolkningarna av detta vara lika många som det finns företag, vilket ger
användarna en svår uppgift att utreda, varför jämförbarheten avsevärt försvåras. Vidare ska
det också noteras att om inte tillgångarna klassificeras som nivå-2-tillgångar blir de
automatiskt nivå-3-tillgångar, vilket då resulterar i en direkt konsekvens på värderingens
trovärdighet och relevans, vilket är allmänt känt bland företagen. Värderingsunderlag som inte
baseras på marknadsdata kan nästan likställas med att instrumentets värde inte går att
fastställa på ett tillförlitligt sätt. Således är det betydande att kunna placera tillgångarna som
nivå-2, och eftersom referenspriser på liknande instrument tillåts ger det bolagen möjlighet att
basera sin värdering på prisnoteringar. Därför har det fastställts att prisnoteringar är det mest
acceptabla värderingsunderlaget, varför det faller naturligt att nyttja alla tillåtna prisnotering
för att undvika nivå-3. Dessutom tillämpas inte prisnoteringar som värderingsmetod på nivå3-tillgångar, utan endast värderingsmodeller, men dessa tillåts också för nivå-2-tillgångar,
varför den nivån är relativt komplex utformad. Följaktligen är marknadsobserverbar data av
betydelse och inte metoden. Därför är hierarkin för verkligt värde lämplig att använda, då den
speglar värderingsunderlaget och inte lika mycket värderingsmetoden.
6.3.3.2 Metod 2 – Värderingsmodeller
Både de amerikanska och europeiska bolagen tillämpar värderingsmodeller för att fastställa
verkligt värde på tillgångar som placeras på nivå-2, och det finns olika tillvägagångssätt för
att frambringa en värdering. Den gemensamma nämnaren för de båda regionernas finansiella
institut är att värderingarna baseras på observerbar marknadsdata, och den får inte härstamma
från bolagen själv, utan data måste erhållas från en oberoende part samt också vara
publicerad. Både de europeiska och de amerikanska bolagen demonstrerar en tydlig
konsensus på vad som accepteras som indata till simuleringarna. De exempel som företagen
ger på observerbar data, både de amerikanska och de europeiska, är främst ränta, volatiliteter,
transaktionspriser, prisuppgifter från industrin (för ytterligare exempel se tabell 6 och 11). På
ett generellt plan uppvisar de två regionerna en relativt likvärdig användning av de olika
typerna av marknadsdata, men samtidigt är det också en stor spridning inom de båda
regionernas finansiella institut.
Vidare kan det emellertid konstateras att bolagen nyttjar vissa typer av data mer än andra,
vilka uppräknats ovan. Följaktligen kan det också fastställas att de amerikanska bolagen har
utnyttjat möjligheten att applicera sin egen typ av indata, och några exempel på det är
avkastningskurvor, prisnoteringar på underliggande tillgångar samt kontraktshänförda
antaganden. Således påvisar de amerikanska företagen en försvårande omständighet rörande
användarnas förmåga att jämföra värderingsunderlag, eftersom indata sprider sig i lika stor
omfattning som antalet företag som använder värderingsmodeller. Detta är emellertid ett
resultat från FASB, då organisationen rekommenderar att bolagen själva fattar de nödvändiga
besluten om värderingsprocessen och vad som krävs för att frambringa en trovärdig och
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relevant värdering under rådande omständigheter. Somliga europeiska bolag tillämpar också
egentillverkad data, vilket härrör till typen av tillgång, nivå-3-tillgång, varför de företagen
också försvårar redovisningsinnehållets användbarhet.
Vidare involverar värdering av nivå-2-tillgångar en ytterligare intressant aspekt, företagen
använder båda huvudmetoderna för att fastställa värdet på finansiella instrument, men inte i
den bemärkelse det är tänkt att göra. Vad som motsvarar det korrekta värdet, mellan en
värderingsmodell som använder observerbar marknadsdata som indata eller en prisnotering på
ett likartat instrument på en aktiv marknad eller en prisnotering på ett identiskt instrument på
en illikvid och inaktiv marknad, är en bedömningsfråga. Nivå-2 tillgångar hamnar emellan att
antingen använda prisnotering eller värderingsmodell, vilket också försvårar användbarheten,
då jämförelseförmågan påverkas negativt. Emellertid kan det också konstateras att begreppen
relevant och tillförlitlighet är centralt när en bedömning om vilken metod som ska tillämpas
utförs. Följaktligen är det inte särskilt bra att använda en prisnotering hämtad från en inaktiv
och illikvid marknad, eftersom sådana noteringar har ytterst låg relevans, främst med hänsyn
till två anledningar. Marknadsaktörerna som opererar på en sådan typ av marknad får inte ta
del av marknadskrafterna, det vill säga konkurrens om tillgångarna och informationsutbudets
öppenhet. Därtill är det också svårt att nyttomaximera köpet, vilket leder till att köparen eller
säljaren kommer att få övertaget, beroende på situationen (problematiseringen som tidigare
har beskrivits lyder även här).
Det kommer alltid att vara svårt att avgöra huruvida priset motsvarar det faktiska värdet på
företagens egen tillgång, varför det kan vara lämpligt att inte tillämpa prisnoteringar från
illikvida marknader. Dessutom uppstår ett relevansproblem med prissättning, eftersom endast
de senast gjorda transaktionerna är av betydelse, vilket innebär att de måste ha gjorts inom ett
visst tidsperspektiv från då värderingen utförs, följaktligen på balansdagen. Eftersom
marknaden är illikvid genomförs ytterst få transaktioner, därav illikvid, varför trovärdigheten
påverkas negativt. Av dessa uppräknade anledningar kan det vara en stor fördel att använda
värderingsmodeller i syfte att frambringa värderingen. Eftersom endast observerbar
marknadsdata används som inputs kommer värderingsresultatet att motsvara marknadens
faktiska förväntningar på tillgångens förmåga att generera kassaflöde.
Det ska noteras att prisnoteringar baseras på marknadsdata, men detta görs endast på en aktiv
marknad med ett stort informationsutbud, och på en illikvid marknad finns det ingen
information som beskriver vad som är inräknat i prisnoteringen. Således kan det vara
fördelaktigare att använda en värderingsmodell som tillåter att företagen tar hänsyn till all
tillgänglig information som kan påverka det finansiella instrumentets förmåga att skapa
framtida kassaflöde. Visserligen kan bolagen få ökad influens över värderingsprocessen, men
eftersom marknadsdata nyttjas och en accepterad ekonomisk modell tillämpas minimeras
subjektiviteten (simuleringen är validerad av kapitalmarknaden). Vidare blir det också lättare
för företagen att själva verifiera sin värdering, eftersom de själva har skapat den jämfört med
om de skulle använda en prisnotering på ett likartat instrument eller identisk tillgång på en
illikvid marknad. Följaktligen ger det mer trovärdighet hos användarna om bolagen själva
inser att en sådan typ av prisnotering som FASB accepterar ger mindre relevans och
trovärdighet än om en värderingsmodell tillämpas som nyttjar observerbar marknadsdata.
Användarna ges också möjligheten att själva utvärdera om värderingen motsvarar marknadens
förväntningar, eftersom de kan granska marknadsdata som nyttjas som värderingsunderlag.
Däremot blir det svårt att göra en utvärdering om en prisnotering används, som är hämtad från
en illikvid och inaktiv marknad. Visserligen går det att utföra en jämförelse om en
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prisnotering används från en aktiv marknad, men då måste en utvärdering göras om
instrumentet är likartat som den tillgång som har angivits som prisreferens. En sådan
granskning kräver också marknadsinformation, men då marknaden är aktiv medför det mindre
komplikationer än en prisnotering från en illikvid marknad. Utifrån användarnas perspektiv är
det mer användbart om bolagen tillämpar värderingsmodeller. Då värderingsprocessen för
verkligt värde är en bedömningsfråga kan bolagens flervalsmöjligheter också påverka
användarna negativt. Anledningen till det är för att somliga bolag kan använda prisnoteringar
och andra väljer att tillämpa simuleringar. Det är alltid svårt att jämföra ett värderingsresultat
från en prisnotering med ett resultat från en värderingsmodell, vilket gör att användarnas
kunskaper måste förbättras för att kunna utläsa huruvida värderingarna är korrekta jämfört
med
marknadens
förväntningar.
Detta
härstammar
emellertid
från
hur
redovisningsstandarderna är utformade, och att de båda, framförallt IASB, förespråkar
prisnoteringar före simuleringar, men som åskådliggjorts är det inte alltid passande, i ett
användarperspektiv, att prisnoteringar används som värderingsunderlag. Således måste det
finnas en konsensus för bolagens agerande om vilka värderingsverktyg som ska användas på
nivå-2-tillgångar,
fastän
observerbar
marknadsdata
nyttjas
som
gemensamt
värderingsunderlag.
En intressant kontrovers som uppstår är hur accepterande det tenderar att vara att använda en
värderingsmodell på nivå-2-tillgångar och hur det förbättrar för användarna, men detta
resonemang är inte riktigt likadant för nivå-3-tillgångar. För sådana tillgångar finns det enbart
simuleringar som verktyg för att fastställa värderingen, och det görs främst med icke
observerbar marknadsdata som värderingsunderlag. Det kan emellertid också förekomma att
ytterligare indata används, vilken är direkt observerbar marknadsdata. Fastän observerbar data
nyttjas klassificeras värderingen som en nivå-3-tillgång eftersom egna antaganden från
företagens sida också nyttjas. Följaktligen finns det en sådan influens i värderingen som inte
kan verifieras via kapitalmarknadens observerbara data, varför det finns en subjektivitet i
värderingsprocessen som måste begrundas och tydliggöras. Att använda egna antaganden
måste emellertid baseras på någonting, varför alla antaganden, i någon form, härstammar från
marknaden. Både de europeiska och amerikanska bolagen anger förlustmängder, antal
förbetalningar och kontraktshänförda antaganden som exempel på egna antaganden.
Anledningen till att värderingarna klassificeras som nivå-3-tillgångar är, enligt de
amerikanska bolagen, att de betydande data (värdeskapande) är icke observerbar och att
användarna inte kan verifiera de inputs. De egna antaganden görs utifrån företagens egen
information på tillgångarna som ska värderas, för att skapa ett värderingsunderlag som kan
möjliggöra ett värderingsresultat.
Det ska påpekas att observerbar data måste användas i värderingsmodellerna ifall den är
tillgänglig och är användbar i värderingsprocessen, en betydande regel är att de data som
skapar värde i värderingsprocessen ska nyttjas. Att observerbar data ska användas om den
finns tillgänglig härstammar främst från FASBs rekommendationer utifrån hierarkin för
verkligt värde. Följaktligen gäller detta framförallt de amerikanska finansiella instituten, men
det finns en betydande likhet för hur de europeiska bolagen använder värderingsunderlaget på
nivå-3-tillgångar. De har två alternativ, antingen kan de tillämpa en värderingsmodell med
inputs som beskrivits ovan eller använda tillgångens ursprungliga transaktionspris som
värderingsunderlag. Av dessa två metoder är det ytterst svårt att avgöra vilket av de två
alternativen som ger det mest relevanta och trovärdiga värdet. Således är det vitalt att en
utvärdering görs kring vilken möjlig marknadsobserverbar data som finns tillgänglig, samt
vilka som skapar värde i värderingsprocessen.

114

I syfte att fastställa huruvida data har en betydelse för värderingsresultatet krävs det
kännedom om vilken data som påverkar tillgångens framtida kassaflöde. För att de egna
antaganden ska ha relevans i värderingsprocessen använder de europeiska bolagen
korrelationsverktyg, vilka ämnar fastställa om de egna antagandena har en tydlig association
till observerbar marknadsdata. Korrelation påvisar på ett tydligt sätt huruvida faktorer har en
linjär relation till varandra, vilket gör att det enklare kan utläsas hur pass stark förhållandet
mellan faktorerna är. Emellertid är det viktigt att påpeka att korrelation inte ska likställas med
att den ena faktorn påverkar den andra eller tvärtom, eftersom det kan finnas ytterligare
orsaker som förklarar de båda faktorernas samhörighet. Med hänsyn till detta medför
användningen av statistiska verktyg att det också skapas en verifieringsgrund och tillika en
validering av de data som nyttjas som värderingsunderlag. Grunden till det är att resultat
erhållna från statistiska verktyg är allmänt accepterade tillika som ekonomiska modeller är,
varför det är fördelaktigt att använda sådana tekniker för att etablera ett värderingsunderlag på
nivå-3-tillgångar. Utöver statistiska resultat inkluderar också bolagens egna antaganden deras
uppfattning om vad som kan anses vara ett potentiellt transaktionspris på nivå-3-tillgångar.
Alla tjugo företagen kommenterar också detta i någon form, att det krävs ett bra omdöme och
att värdet på nivå-3-tillgångar är estimeringar. Det demonstrerar att bolagen har en klar
uppfattning om värderingsprocessen och de problem som den också medför för sådana
instrument.
När det gäller de data som nivå-3-tillgångar nyttjar som värderingsunderlag påvisas det olika
stor spridning hos de amerikanska och europeiska bolagen. Noterbart är att de europeiska
företagen anser att IASBs rekommendationer endast är förslag, tillika som FASBs, eftersom
många fler typer av data används som inputs än vad som förordas, trots att IASBs accepterade
indata formuleras på ett explicit sätt. Dessutom tillämpar flertalet av de europeiska finansiella
instituten statistiska verktygs resultat som indata, vilket IASB inte specifikt har föreslagit,
men tillåter, men då kopplat till nedskrivningar av finansiella tillgångar. Emellertid är det
mest uppseendeväckande att flertalet av de europeiska bolagen använder egna antaganden,
vilket inte uppmuntras av IASB, men det finns inte ett explicit förbud mot det. Den främsta
anledningen till att företagen nyttjar egna antaganden är för att de tillämpar en egen form av
hierarkin för verkligt värde, vilken innehåller en nivå med egna antaganden
(värderingsunderlag för nivå-3), och bolagen har enbart acklimatiserat sig utifrån
kapitalmarknadens utveckling. Emellertid finns det ingenting som motsäger att egna
antaganden används om dessa härstammar från observerbar marknadsdata. Utifrån bolagens
egna formuleringar tenderar de att påstå att somliga instrument inte kan värderas via
observerbar marknadsdata, varför de kräver egna antaganden för att kunna uppskatta en rimlig
värderingsnivå.
Det ska noteras att IAS 39 senast uppdaterades 2006 (de nuvarande rekommendationer om
verkligt värde och de senaste värderingsmetoderna), vilket förklarar IASB restriktiva sida när
det gäller egna antaganden. Däremot har utvecklingen på kapitalmarknaden förfarit sig att
vara mer komplex än redovisningen kunnat föreställa sig, varför de europeiska finansiella
instituten har varit tvungna att utveckla sin redovisning. Således har detta också gjorts i andan
för att hjälpa användarna att förstå bolagens exponering i exotiska tillgångar, vilket också
påvisar ett intresse i att hjälpa användarna att förstå riskexponering och framtida kassaflöden.
Vidare kan också uppdelningen av värderingsunderlaget förklaras av att företagen själva har
ändrat sina rutiner för att kunna styra över sin verksamhet, utan grundlig information om vad
som ägs och dess egenskaper kan inte beslut fattas. Användarnas roll innefattar också
bolagens styrförmåga, varför de två tenderar att följas åt. De flesta nivå-3-tillgångar är svåra
att fastställa ett korrekt värde på och följaktligen dess förmåga att generera kassaflöde, varför
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de kan med stor sannolikhet skapa nedskrivningar och på så sätt försämra verksamhetens
resultat. Således kräver de instrumenten speciell övervakning, varför det kan vara lättare att
hantera dem om de separeras från den övriga verksamheten, vilket det kan påstås att nivå-3tillgångar också ger användarna information om.
Det är positivt att företagen inte accepterar alla rekommendationer som finns utan agerar med
hänsyn till situationen för att kunna producera användbar redovisning. Emellertid är det
viktigt att det inte blir anarki inom redovisningen, utan att det finns en gemensam grund som
alla arbetar utifrån. I det hänseendet har det varit bra att bolagen tagit ansvar för sina
finansiella tillgångars värderingsprocess. Dessutom funderat på hur värderingen ska motsvara
IASBs ramverk för redovisningen samt att arbeta för att instrumentens värdering ska bli
relevanta och trovärdiga i den omfattning det är möjligt under rådande situation. De
finansiella instituten är i centrum på kapitalmarknaden, varför de också besitter en speciell
kunskap om de olika finansiella instrumenten som existerar och hur prissättning ska etableras
på dem. Följaktligen är det också naturligt att de hjälper till att utveckla redovisningen i den
riktning som hjälper användarna att ge dem insikt i företagens finansiella situation rörande sin
exponering mot finansiella tillgångar.
Företagen kan emellertid hamna i en intressekonflikt, då de själva tillverkar instrumenten och
också prissätter dem, samt därefter bestämmer hur de ska värderas och redovisas. De
finansiella instituten är en tydlig agent (utifrån agentteorin) i detta hänseende, varför de också
styr användarna, bland annat ägarna, i hänseendet att de själva bestämmer hur värderingen ska
göras och vad som är lämpligt att redovisa. Då bolagen har överlägsen kunskap och
information inom området är det svårt för användarna att hävda motsatsen, att värderingen
inte är lämplig, fastän användarna anses vara bildade och kunniga på området. Detta är en
balansgång som främst handlar om ansvar och humanitet, vilket anses vara IASBs roll i
Europa, men när komplexiteten blir mer omfattande än deras förstånd uppstår problem.
Företagen tenderar att ha tagit sitt ansvar och också hjälpt redovisningen att utvecklas, och
detta åskådliggörs tydligast för nivå-3-tillgångar. FASB tog sitt ansvar när de skapade SFAS
157, vilket också medför att bolagen har kunnat validera sina tidigare värderingsmetoder för
dagens nivå-3-tillgångar. Därtill är det anmärkningsvärt att bolagen själva gör en sådan
radikal förändring jämfört vad IASB rekommenderar, framförallt med hänsyn till riktlinjernas
regelstyrda bakgrund. Eftersom USA har normativt regelverk finns det också utrymme för
förändringar och tillägg i redan etablerade rekommendationer, men den här gången hade
redan FASB agerat på ett tillfredställande sätt.
IASBs negativa inställning till egna antaganden är främst på grund av den subjektivitet
värderingarna innehåller. Företagen påpekar också att de försöker minimera
företagsledningens inverkan på värderingsprocessen, och somliga framhåller subjektiviteten
som främsta orsak till varför de använder tredje parts prisuppgifter. Följaktligen är det också
anmärkningsvärt att de bolag som inte använder hierarkin tenderar att vara mer konservativa i
sitt sätt att värdera, eftersom de endast använder marknadsinformation. En tydlig indikation
på att endast marknadsobserverbar data används som input är dessa företags exempel på data,
vilka är ränta, valutakurser, förbetalningar och kreditförluster. Dessa ska alla vara direkt
observerbara för alla aktörer, emellertid kan det diskuteras hur exakt kreditförluster kan
fastställas, eftersom det endast är spekulationer tills de har förfallit och då är också förlusten
realiserad. Således innebär värderingskonceptet verkligt värde att estimera potentiella
transaktionspriser, vilka inte antas realiseras utan endast hypotetiskt, varför det inte är alltför
märkvärdigt om marknadsdata frambringas från möjliga scenarion för varje respektive
tillgångstyp. Utifrån detta kommer det självklart att uppstå fel i värderingsprocessen, och det
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finns också bolag som har tagit ställning kring detta, emellertid endast bolag som inte
redovisar utifrån hierarkin för verkligt värde.
Ett uppseendeväckande bolag är Crédit Agricole som värderar sina finansiella instrument till
anskaffningsvärde om det inte finns direkt observerbar marknadsdata. Det finns emellertid
inte någonting som hindrar de andra bolagen att använda anskaffningsvärdet, men det
konceptet är långt ifrån värderingskonceptet verkligt värde, eftersom det blir en konservativ
inställning till de finansiella rapporternas innehåll. Emellertid kan det vara lämpligt att
använda anskaffningsvärdet på nivå-3-tillgångar, då det är ytterst svårt att avgöra huruvida
anskaffningspriset inte är missvisande. Dessutom kan det ursprungliga transaktionspriset
också användas som värderingsunderlag för att fastställa det aktuella värdet, eftersom det ger
simuleringen en startpunkt som sedan kan extrapoleras via statistiska verktyg, som beskrivits
ovan. Vidare kan det också hävdas att om det inte finns någon marknadsdata som kan
fastställa om tillgångens värde påverkas av marknadsfaktorer kan det inte styrkas att någon
värdeförändring har skett, varför anskaffningsvärdet också blir instrumentets verkliga värde.
Argumentet till att använda det som prisreferens är för att det inte finns någon annan aktör
som kan påstå att någon annan värdering är mer korrekt än anskaffningsvärdet. Det
intressanta är att de bolag som följer hierarkin inte använder det ursprungliga
transaktionspriset i samma utsträckning som de andra bolagen uttrycker att de gör, och då det
inte behöver påverka verkligt värde finns det inga hinder. Ett ytterligare fall som är intressant
att påpeka är Capital One Financial som använder konceptet lägst av anskaffningsvärdet eller
marknadsvärdet för tillgångar som inte kan värderas utifrån observerbar marknadsdata. Det
konceptet är också ett konservativt perspektiv för värdering av finansiella instrument. Bolaget
Capital One Financial har inte adopterat hierarkin för verkligt värde. Således ger det en
indikation på att de bolag som inte använder en nivåstege är mer reserverade i sitt sätt att
värdera sina finansiella tillgångar, speciellt när det gäller instrument som inte kan säkerställas
via observerbart värderingsunderlag.
Vilket värderingskoncept som bäst demonstrerar bolagens finansiella ställning rörande nivå-3tillgångar är svårt att avgöra, men eftersom försiktighetsprincipen är betydande inom
redovisningens hierarki ska anskaffningsvärdet vara det koncept som tillämpas. Emellertid
finns det en strävan att verkligt värde ska användas på alla typer av tillgångar och skulder,
varför det också kan hävdas att redovisningsprinciperna är föråldrade och inte motsvarar
dagens verklighet. Vad som är rätt eller fel blir återigen en bedömningsfråga utifrån rådande
omständigheter, men när ingen kan fastställa ett bestämt värde på ett finansiellt instrument får
det konsekvenser för redovisningens relevans. Således kan det ändock vara lämpligt att
använda simuleringar som tar hänsyn till alla faktorer som modellen tillåter, och på så sätt
erhålls en bättre uppskattning än människans egen, tillika anskaffningsvärdet. Dessutom finns
det också någonting som verifierar dess värde, vilket inte finns när anskaffningsvärdet
används, varför relevansen och trovärdigheten kan bli större när metoder för verkligt värde
implementeras i värderingsprocessen.
För nivå-3-tillgångar handlar det inte så mycket om värderingskoncept utan mer om
värderingsverktyg, vilket de finansiella instituten får anses vara professionella på att
frambringa, eftersom de är huvudaktörerna på kapitalmarknaden och också skapare av de
flesta nya instrumenten. Om nya finansiella tillgångar ska kunna erhålla ett värde är det de
undersökta bolagen som ska kunna frambringa ett sådant, fastän verkligt värde tillämpas.
Kapitalmarknaden förändras och redovisningen måste också få tillfälle att etablera lämpliga
tillvägagångssätt för att värdera tillgångar, varför det kan hävdas att värderingsmodeller är
redovisningens nya tillämpliga metod för att kunna värdera dagens instrument. Redovisningen
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måste därför anpassas utifrån datamodeller, vilket också FASB har gjort med sina
rekommendationer i SFAS 157. Emellertid krävs det kompletteringar i båda
redovisningsstandarderna, för att hjälpa både användarna och företagen att göra de finansiella
rapporterna mer användbara utifrån värderingsresultaten från simuleringar i syfte att uppfylla
de fyra kvalitativa egenskaperna. Kontentan av detta blir att de bolag som använder
anskaffningsvärdet istället för ett estimerat värde har inte de rätta verktygen för att etablera ett
verkligt värde, varför de måste förändra sina rutiner när redovisningens rekommendationer
förändras. Att implementera anskaffningsvärdet demonstrerar på osäkerhet, eftersom
företagen inte vet hur de ska hantera nivå-3-tillgångar, vilket inte är till deras fördel, både när
det gäller användbarheten av deras finansiella rapporter, men också deras aktiepris.
Följaktligen finns det en viss psykologisk faktor att ta hänsyn till när standardsättarna har
fastställt att verkligt värde är det värderingskoncept som ska användas på finansiella
instrument.
Fastän verkligt värde ger en mer korrekt bild är det viktigt att bolaget ändock tar hänsyn till
försiktighetsprincipen. Konservatismen inom redovisningen är betydande för att inte
åstadkomma en ytterligare redovisningsskandal, och nästan varje gång en skandal har
uppdagats har det alltid orsakats av överoptimistisk värdering och undermålig rapportering,
vilket Enronskandalen påvisar. Det kan konstateras att verkligt värde inte överensstämmer
med många av de rådande redovisningsprinciperna, varför det är vanskligt att använda
verkligt värde på instrument som inte har en aktiv marknad med prisnotering eller tillgänglig
observerbar marknadsdata. Försiktigheten har inte uppmärksammats i standarderna i den
bemärkelse som kan vara nödvändigt, men det går inte att tillämpa värderingsmodeller i syfte
att etablera instrumentets faktiska värde och samtidigt vara försiktig i värderingen. De två
aspekterna kan inte samspela, eftersom när modeller används är det spekulation, vilket inte är
i linje med försiktighetsprincipen. Eftersom de flesta bolagen försöker att värdera alla sina
instrument till verkligt värde ger de användarna möjligheten att försöka kunna fatta lämpliga
investeringsbeslut. Att estimera det faktiska värdet eller använda anskaffningsvärdet för att
det inte finns något bättre värde är likadant, eftersom de båda påvisar en osäkerhet i
värderingen och användningsgraden av värderingen är lika bra eller dålig. Det är en
bedömningsfråga vilken av de två som demonstrerar det bästa värdet, men företagen tycks
vara eniga om att datamodeller ger ett bättre värde än vad anskaffningsvärdet gör.
6.3.4 Företagens värderingsmodeller
Det kan konstateras att det finns tydliga skillnader i förhållningssättet mellan bolagen som
använder en hierarki och de som inte gör det och vilken typ av data som skapar en användbar
värdering. Emellertid finns det inga direkta skillnader inom regionerna och mellan de båda
regionerna för vilka typer av värderingsmodeller som tillämpas, fastän det finns många olika
att välja på. Alla användbara prismodeller härstammar ifrån kapitalmarknaden, och är därför
allmänt accepterade, vilket gör att tilliten till dem är hög, tillika går det också att verifiera
värderingarna med enkelhet, om marknadsdata är observerbar. Vidare kan också en stor del av
problematiken för värderingsunderlaget lösas med hjälp av bra kalibrerade modeller.
Värdering till verkligt värde kännetecknas nästintill av att värderingsmodeller används,
eftersom flertalet av företagens finansiella tillgångar inte kan värderas via prisnoteringar,
varför modellerna kan ge ett samlat resultat utifrån given marknadsdata. Som beskrivits
tidigare är värderingsmodeller inte negativa i sig som verktyg för att fastställa verkligt värde,
utan det beror på de indata som används.
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De båda standardsättarna tenderar att samla sina respektive rekommendationer om
värderingsmodeller till att acceptera sådana som är allmänt erkända av marknaden, vilket
transfererar valet till företagen. Granskningen av vilka värderingsmodeller som de
amerikanska och europeiska bolagen använder demonstrerar en tydlig likhet. Det är emellertid
inte utformningen av redovisningen som har skapat detta, utan det är den gemensamma
prissättning som har sitt ursprung ifrån kapitalmarknaden. Tidigare har det noterats att
prismodellerna skapades i samband med att nya finansiella instrument utvecklades, när
optionen hade utvecklats frambringades optionsprismodeller som verktyg för att fastställa ett
pris. Följaktligen har detta också fått effekter på värderingsmodellerna inom redovisningen.
Eftersom verkligt värde definieras som ett transaktionspris kan det konkluderas att en
tillgångs pris är likadant som dess värde på värderingsdagen. Således lämpar sig de
prismodeller som används på kapitalmarknaden också inom redovisningen. Följaktligen har
kapitalmarknaden bistått redovisningen med riktlinjer för hur redovisningen ska utformas.
Det finns två explicita värderingsmodeller som nästan alla företagen tillämpar, vilka är
diskonterade kassaflöden och optionsprismodeller (se tabell 5 och 10), sedermera är dessa två
typer av modeller huvudtypen, och de båda har ytterligare kategorier av simuleringstyper. När
det gäller prisoptionsmodeller finns det åtskilliga olika modeller, såsom Black-Scholes,
Monte Carlo, och Binomialmodell samt ytterligare utvecklingar på Binomialmodellen. Något
noterbart är att ytterst få bolag bland de amerikanska nyttjar Matrix pricing, vilket FASB
rekommenderar, men det kan bero på att det finns andra prismodeller som tillämpar, såsom
optionsprismodeller. Matrix pricing är en modell som tar hänsyn till flera faktorer när ett pris
fastställs, vilket gör att åtskilliga scenarion kan medräknas i varje simulering. Således blir
värderingsresultatet också mer relevant och trovärdigt. En viktig aspekt att ta hänsyn till när
modeller används är att de data som används inte påverkar varandra, utan att all data bidrar till
resultatet. Om det finns faktorer som har en inverkan på andra krävs det att flera simuleringar
görs för att undersöka vilken kombination som innehåller den bästa, rörande hur varje faktor
bidrar till resultatet. Vidare är det vanligare att företagen i Europa använder Binomialmodeller
än bolagen i USA. Det kan förklaras av att det kan finnas en viss skillnad i vilka typer av
prismodeller som förespråkas i de båda regionerna. Detta är direkt hänförligt till
kapitalmarknadens kultur och tradition, eftersom prismodellerna härrör från den och inte från
redovisningen.
Kapitalmarknaden i USA och Europa särskiljer sig åt när det gäller prissättning och vilka
typer av finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad samt en inaktiv marknad.
Därför kommer också modellerna som fastställer priserna på tillgångarna att påverkas av den
traditionen. Ett tydligt exempel på det är de exotiska instrumenten (specifika kreditderivat och
paketerade bolån), vilka utvecklades i USA och eftersom dagens kapitalmarknad är global
krävs det inte alltför mycket ansträngning av de europeiska bolagen för anskaffa sådana
också. Den amerikanska kapitalmarknaden har också utvecklat prismodeller för sådana
instrument, vilket inte den europeiska marknaden har i samma utsträckning, varför också detta
påverkar värderingsmodellerna i de båda regionernas företag. Vidare har de finansiella
instituten i USA använt en viss typ av modell under en längre tid, varför de inte kommer att
ändra sina rutiner enbart för att en redovisningsstandard rekommenderar det. Detta gäller
naturligtvis också i Europa. Utöver de vanligaste värderingsmodellerna förekommer det också
en markant spridning i vilka datamodeller som tillämpas, både hos de amerikanska och
europeiska företagen. Följaktligen kan detta få konsekvenser för användarna när det gäller
jämförbarheten, men även värderingsresultatets trovärdighet och relevans.
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Informationen i de finansiella rapporterna ska framställas på ett sådant sätt att användarna
förstår den och kan använda den i lämplig omfattning, varför ett likadant krav kan ställas på
hur värderingsresultaten frambringas. Redovisningens utformning tenderar att göras likadan,
vilket också Norwalkavtalet fastställer, tillika värderingsmetoderna för verkligt värde, då båda
regioner tillämpar, prisnoteringar och värderingsmodeller. Sålunda krävs det också att de
underliggande teknikerna och modellerna är likadana. Den likvärdiga redovisningen måste
åtföljas i alla redovisningens led, vilket de båda standardsättarnas formuleringar i sina
respektive standarder bortser ifrån. Som demonstrerats får detta konsekvenser för användarna,
varför företagen själva måste bedöma vilka modeller som är mest accepterade och därefter
rangordna dem, i syfte att alla ska använda identiska modeller och minimera spridningen på
dem. Emellertid har varje bolag sina egna respektive rutiner som gör att somliga simuleringar
är mindre kostsamma och kan generera mer nytta åt både dem själva och användarna.
Följaktligen blir det svårt att finna en exakt grund för vilka värderingsmodeller som ska
tillämpas, varför användarna kommer att bli drabbade, eftersom detta kan anses vara en
kostnadsfråga. Det tillvägagångssätt som är billigast tillämpas om det kan generera en
tillfredställande värdering. För att minimera redovisningens kostnad måste bolagen själva få
bestämma sin värderingsprocess, och användarna i sin tur får ta hänsyn till detta och också
acceptera situationen. Det går inte att uppnå den perfekta jämvikten, men företagen behöver
inte hindras att själva bestämma simuleringstyp om de också rapporterar de indata som
nyttjas. Således har det redan fastställts att värderingsmodellen inte är alltför betydelsefull
(om den är rätt kalibrerad som också är företagens ansvar), eftersom det är typen av
värderingsunderlag som användarna finner användbart i redovisningen. Emellertid kan det
alltid påstås att för att erhålla ett pris finns det alltid en mer lämplig modell att använda, vilket
återigen blir bolagens bedömning och som användarna måste acceptera.
Det är många av de europeiska bolagen som uppvisar en pro aktiv inställning till sin
värderingsprocess, framförallt då värderingsmodeller nyttjas som verktyg. En intressant
teknik som Crédit Agricole använder, framförallt på sina Collaterlized Debt Obligations
(nivå-3-tillgångar), är scenarioprövning. Bolaget skapar olika möjliga ekonomiska scenarion
för de underliggande tillgångarna, och då görs olika antaganden om fastigheterna och
låntagarnas attribut, likadant som när prismodeller används. Scenarioprövning kan anses vara
bättre än prismodeller, eftersom det går att frambringa många olika tänkbara scenarion och
sedan kan statistiska program mäta sannolikheten att de olika händelserna inträffar. På så sätt
finns det ett starkt underlag som verifierar värderingen. Emellertid kan prismodeller också
anses vara scenarioprövningar, men de anses vara mer strikta i sitt sätt att hantera data,
eftersom värderingsresultatet blir mer definitivt och också insinuerar på att det är det korrekta
resultatet. Således finns det låg flexibilitet i många av de accepterade ekonomiska modellerna
jämfört med vad scenarioprövning påvisar. Således eftersom datamodellerna kräver specifik
data för specifika faktorer, vilket gör att det blir svårt att nyttja ytterligare faktorer som också
behöver återspeglas i värderingsresultatet.
Scenarioprövning kan anses vara mer av en prognostisering utifrån uppskattad data, vilket gör
att resultatet återfinns inom ett frambringat intervall från flertalet scenarion, som gör att
träffsäkerheten beror på intervallets storlek. Följaktligen kan scenarioprövning anses vara mer
ödmjuk till de finansiella instrumentens komplexitet och tar också hänsyn till svårigheterna att
prissätta tillgångar utifrån simuleringar, främst då nivå-3-tillgångar. Vidare arbetar de
europeiska bolagen också med en större fokus på att validera sin värdering än vad de
amerikanska företagen gör, då de säkerställer sina simuleringar med något annat resultat för
att försäkra sig om att värderingen inte är fel. Emellertid går det inte att kontrollera huruvida
värderingen är korrekt, eftersom det inte går att säkerställa värderingsresultatet till 100 %,
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men däremot går det att kontrollera om värderingen inte är fel i paritet med marknadens åsikt.
Eftersom detta utförs hjälper det också användarna att få tillit till värderingarna samt skapas
också en tydligare förståelse för värderingsprocessen, till exempel varför de olika teknikerna
tillämpas.
Värderingsmodeller är uppbyggda av faktorer som tillsammans ska producera ett gemensamt
resultat, varför de inputs som används kommer att utgöra det mest relevanta för värderingen.
Då kan det hävdas att det endast behövs observerbar marknadsdata för att minimera detta och
förbättra trovärdigheten i värderingsmodellerna. Följaktligen behöver inte observerbar data
avhjälpa problemet, då de olika modellerna kräver olika många inputs för att frambringa ett
resultat och att bolagen själva väljer vilka inputs som ska nyttjas. Ett tydligt exempel som
demonstrerar problematiken är hur en diskonteringsmodell är uppbyggd. För att generera ett
nuvärde utifrån ett framtida belopp krävs det framförallt tre faktorer, vilka används som
referens för att värderingen ska kunna framställas. Det krävs en diskonteringsränta, ett
förväntat kassaflöde, och löptiden på instrumentet (i somliga fall kan det också vara lämpligt
att ha information om tidsramen då kassaflödet erhålls), för att ett nuvärde ska etableras.
Alla tjugo bolag använder diskonterade kassaflöden för att beräkna verkligt värde, men det
som inte framgår är hur enkelt det är att manipulera modellens indata för att styra resultatet.
Se bilaga 2 och 3 för vilken typ av information företagen tillkännager när de tillämpar sin
kapitaliseringsteknik. Att bestämma en diskonteringsränta är relativt simpelt, beroende på
instrumentets struktur, och det vanligaste är att marknadsräntan används. Dessutom kan till
exempel låneräntan eller en avkastningsränta nyttjas som diskonteringsränta (alla tillgångar
har någon form av ränta, antingen skapas de med en ränta eller ger en ränta). Emellertid kan
företagen själva bestämma räntenivån, eftersom de själva har kontroll över tillgången och bäst
insikt i vilken nivå avkastningen är på (diskonteringsräntan kan nästan likställas med
avkastningsnivån). Fastän diskonteringsräntan bestäms utifrån marknadsräntorna kan
företagen ha egna pålägg, för att justera för risktagande och motpartsrisk. Värderingen
kommer att påverkas av vilken nivå diskonteringsräntan är på, är den hög blir också
värderingen hög och tvärtom om den är låg.
Värderingen påverkas också av kassaflödet och löptiden, om kassaflödet är osäkert utgår
beräkningarna ifrån bolagens egna estimeringar, och beroende på vilken nivå
diskonteringsräntan är på kan värderingen anpassas utifrån framtida förväntade kassaflöden.
Tillika gäller detta också för löptiden, beroende på hur lång löptiden är kommer det att
influera dagens nuvärde. Emellertid är löptiden direkt beroende av diskonteringsräntan för att
påverka värderingens nivå, och de andra faktorerna kan själva påverka värderingen i större
omfattning. Det går alltså att justera värderingsresultatet utifrån de olika faktorernas värde,
vilket gör att bolagens egna bedömningar är i direkt anslutning till värderingsprocessen.
Diskonterade kassaflöden är en allmänt erkänd ekonomisk metod, men som åskådliggjorts
kan den också manipuleras för att gynna företagen, även då data är observerbara. Följaktligen
medför det också tveksamheter om huruvida bolagen ska få nyttja egna utvecklade
värderingsmodeller, då kapitaliseringstekniken är allmänt erkänd och kan mycket enkelt
manipuleras.
Alla företagen, även de som inte använder hierarkin för verkligt värde, använder likvärdiga
värderingsmodeller och det kan inte göras någon distinkt skillnad mellan dem. Problemen
som presenterats ovan berör alla företag, varför det också blir en gemensam svårighet för
användarna. Emellertid är en intressant aspekt i detta hänseende att flertalet bolag, både bland
de amerikanska och europeiska, utvecklar och skapar värderingsresultat via egna
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prismodeller, vilket påverkar användarna i större omfattning än vad de redan accepterade
prismodellerna gör. Med erkända modeller kan användarna få en tydligare bild över hur
värderingarna har etablerats. Om bolagen redovisar att värderingarna har frambringats med
hjälp av diskonterade kassaflöden har användarna tillräckligt med kunskap för att förstå att de
använt en diskonteringsränta, ett erkänt kassaflöde och en bestämd löptid på instrumentet.
Således kan de också skapa sig en egen bild över bolagens värderingar, via sin egen version
av diskonterade kassaflöden, vilket är fördelen med observerbar marknadsdata. Emellertid
om egen diskonteringsränta används försvårar det jämförelsen, eftersom företagens
resonemang om varför egen ränta tillämpas måste granskas först för att kunna genomföra en
jämförelse. Många företag åskådliggör inte den kvantitativa delen av diskonteringsräntan,
utan endast att de har använt en egen ränta, se bilaga 2 och 3.
Användarna kan ha en tydlig fördel när erkända modeller används, eftersom de kan lättare
verifiera värderingsresultatet, men när bolagens egna prismodeller tillämpas försämras
förståelsen för värderingen. Om företagen har gjort ett medvetet val att inte använda erkända
modeller krävs det explicita förklaringar om varför det valet görs. Emellertid behöver inte
egna utvecklade prismodeller vara negativt för redovisningen relevans, eftersom de finansiella
instituten har stor insikt i de redan etablerade modellerna och har då också god kännedom i
hur de fallerar. Det kan alltid påstås att observerbar marknadsdata har den betydande rollen i
värderingsprocessen och inte typ av modell. Eftersom bransch- och intresseorganisationer
starkt kritiserat företagens möjlighet att använda egna antaganden i sina värderingsmodeller
har det kanske inte väckts alltför omfattande kritik mot att simuleringar tillämpas som
värderingsverktyg om värderingsunderlaget är observerbart.
6.3.5 Företagens kontrollmekanismer för sin värderingsprocess
När finansiella instrument värderas tenderar bolagen att använda enskilda modeller och inte
flera olika, vilket skapar en viss problematik eftersom vissa modeller används framför andra.
När det finns många olika modeller som kan tillämpas i ett likadant syfte kan det skapa en
förvirring, då somliga bolag använder en typ och ett annat företag tillämpar någonting annat.
För att redovisningen ska bli enhetlig och hjälpa användarna att lättare kunna jämföra
bolagens värderingar krävs det också en förklaring till varför de specifika modellerna nyttjas.
Allting har en anledning till varför det görs, likaså valen av värderingsmodeller, och utifrån
konceptet att alla entiteter tenderar att nyttomaximera sina beslut finns det alltid en egen
vinning, i alla beslut. Detta kan också vara en orsak till varför det existerar en sådan spridning
på vilka värderingsmodeller som används. Emellertid går det inte att utvinna exakt varför
vissa modeller nyttjas framföra andra, eftersom de alla har som uppgift att frambringa verkligt
värde, men det som kan påverka är antalet inputs som de olika modellerna behöver.
Följaktligen kan det influera värderingsresultatet. Vidare finns det också någonting som heter
modellrisk, vilket också kan påverka valet av modell.
Modellrisk kan jämföras med den risk att rätt värde inte erhålls i förhållande till vad det
potentiella transaktionspriset skulle vara om ett sådant instrument, som värderas via modell,
skulle säljas på sin huvudmarknad i en faktisk transaktion. För att motverka en alltför hög
modellrisk finns det speciella tillvägagångssätt som kan användas i syfte att förebygga den.
Det handlar om att kalibrera modellerna med hänsyn till att deras respektive resultat
demonstrerar en sådan närhet till det faktiska priset. Enklaste exemplet som tydliggör är om
en akties prisnotering visar 30 och om en simulering tillämpas ska dess resultat vara i
närheten av 30, och avvikelsen kallas modellrisk, vilken beror på modellens kalibrering. För
att uppnå en acceptabel simulering arbetas det utifrån åtskilliga marknadsdata, vilka bearbetas
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och sedermera genererar ett samlat resultat. För att försäkra sig om att resultatet är korrekt ska
flera olika data användas i olika konstellationer, och detta i hänseende för att undersöka ifall
modellen tar hänsyn till all data. Dessutom måste det fastställas att data inte har alltför stark
association till varandra, eftersom det minimerar dess påverkan i modellens resultat och på så
sätt försämras värderingsresultatet utifrån använd data. Detta kan likställas med det som
förklarats ovan att alla modellens inputs ska bidra till resultatet.
Vidare finns det ett ytterligare sätt att minimera modellrisken, nämligen att använda flera
olika modeller och med likvärdig indata, för att utvärdera en eventuell felmarginal i de olika
modellernas resultat. Därtill frambringas också flera olika värden, som tillsammans utgör ett
intervall, och utifrån det kan värderingsresultatet fastställas med en viss marginal och
träffsäkerhet. Felmarginalen är någonting som företagen själva både känner till och kan
påverka, eftersom det är svårt för användarna att kontrollera hur pass stor felmarginal
bolagens prismodeller har. Alla företagen uttrycker en tydlighet om hur de hanterar sina
modeller och hur de arbetar med att förbättra felmarginalen och subjektiviteten. Emellertid
krävs det alltid ett gott omdöme när simuleringar tillämpas för att generera värderingar.
De flesta av företagen har någon form av kontrollmekanism som godkänner modellernas
värderingsresultat. Dessa skiljer sig också åt mellan företagen, men emellertid inte mellan de
två regionerna. Somliga verifierar endast resultatet via prisjämförelser som är observerbara
och lämpliga och några bolag har tagit detta till en annan nivå, nämligen att använda en intern
specialistgrupp som kontrollerar och utvärderar. När simuleringar tillämpas som
värderingsverktyg är bedömningsaspekten den centrala, varför det specifika kontrollorganet
fungerar som en intern revision för värderingsmodellernas resultat. Dessa har som uppgift att
utvärdera huruvida de data och antaganden som utgör värderingsunderlaget är rimliga med
hänsyn till de ekonomiska omständigheterna. På så sätt är det fler instanser som är med och
granskar bolagens respektive värderingar, vilket också hjälper användarna att ha tilltro till
innehållet i de finansiella rapporterna. Hur pass mycket företagen ska göra, i det hänseendet
att verifiera och validera värderingsresultatets frambringande och vilken typ av
värderingsmodell som används, för att skapa trovärdighet i värderingen är en
bedömningsfråga. Bolagen måste själva vilja uppvisa en tydlig styrning av sin
värderingsprocess och att den fungerar på ett tillfredställande och korrekt sätt. När
datamodeller tillämpas krävs det alltid en kontroll, eftersom det kan förekomma uppenbara fel
(människan styr över modellen och mänskliga misstag sker). Följaktligen är det inte lämpligt
att åskådliggöra fel som kan åtgärdas för användarna, eftersom det kan påverka ett företags
trovärdighet ur ett redovisningsperspektiv, vilket också kan få konsekvenser för bolagens
intressenter.
Att redovisa ett finansiellt instrument på ett rättvist sätt är grundläggande inom redovisningen,
och detta ska emellertid inte försvinna för att värderingskoncepten förnyas. Dessutom ska inte
värderingen försämras eftersom verkligt värde innebär mer arbete med värderingsprocessen.
Alla dessa prismodeller kräver också data för att kunna generera ett värde, varför det är vitalt
att utvärdera att rätt data används som värderingsunderlag. Värderingsprocessen har blivit mer
komplex än den tidigare har varit, men användarnas förmåga att kunna utvärdera företagens
finansiella situation har förbättrats jämfört med tidigare. Emellertid krävs det att bolagen
också uppmärksammar att datamodellerna kräver en pro aktiv inställning och att de ständigt
måste uppdateras för att senaste marknadsdata och händelser återspeglas i de finansiella
instrumentens värde. Flertalet av de finansiella instituten tenderar att kalibrera sina
värderingsmodeller på en löpande basis, vilket också förbättrar värderingsresultaten.
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Följaktligen har dessa bolag också insett att värderingskonceptet verkligt värde innebär ett
ökat ansvar från dem själva, och att inte ha alltför stor tillit till sina modeller.
Kontrollmekanismen, som tillämpas för prismodeller, krävs även när prisnoteringar används,
eftersom dessa måste utvärderas utifrån det finansiella instrumentets perspektiv. Rätt tillgångs
prisnotering måste matchas mot det företagen äger, vilket inte är alltför problematiskt för
identiska tillgångar, som noterade aktier. Däremot kan det bli svårigheter när likvärdiga
tillgångar nyttjas som referenspris i värderingen. För att prishänvisningen ska vara relevant
och trovärdig krävs det noga kontroll över de likvärdiga tillgångarnas uppbyggnad och
handelshistoria, volym med mera. Orsaken till det är för att validera prisnoteringen på ett
likvärdigt instrument som ett lämpligt värderingsunderlag. När det inte finns prisnoteringar på
identiska tillgångar får bolagen också använda värderingsmodeller, vilket gör att en
utvärdering måste göras mellan vilket värderingsunderlag som kan demonstrera det mest
korrekta värdet. Återigen är detta en bedömningsfråga, varför företagsledningens goda
omdöme är kritiskt när finansiella tillgångars verkliga värde ska fastställas. Det finns
uppenbara tveksamheter med egna prismodeller, varför rapporteringsgraden blir alltmer
viktigare i samband med att de används. Nästan all manipulering som kan utföras via
värderingsmodeller går att motverka genom bra och relevant rapportering.
6.3.6 Företagens redovisning av sin värderingsprocess
Kapitalmarknaden kräver information för att kunna fungera, vilket medför att tillit och
trovärdighet är centrala begrepp när företagsledningen är särskiljd från bolagens externa
intressenter, vilka följaktligen också kan benämnas användare av finansiella rapporter. Dessa
rapporter är kopplingen mellan styrande organ och intressenterna, då de avser att förmedla
lämplig information om hur företagens resurser förvaltas och hur förmögenheten förändras
samt aktievärdering (lämpligt pris och om aktien ger en bra avkastning). Det övergripliga
målet är att användarna ska kunna fatta ekonomiska beslut, som innebär att rapporterna ska
vara användbara i det hänseendet. För att bolagens finansiella rapporter ska uppfylla dessa
krav finns de fyra kvalitativa egenskaperna som referens för vad som måste rapporteras och
hur det ska rapporteras, samt de fyra avgränsarna för dessa egenskaper.
Användarna har endast de finansiella rapporterna som en möjlighet att erhålla insikt i
företaget, varför dess innehåll är av yttersta vikt för att de ska kunna nyttomaximera sina
beslut. Begreppet nyttomaximera är kanske det mest väsentliga som förklarar båda respektive
sidorna av de finansiella rapporterna. Företagen vill maximera sin förmåga att ge lämplig
information till sina användare i syfte att ge insikt i deras respektive verksamheter och dess
finansiella situation, för att attrahera nytt kapital, men också bevara befintligt kapital,
följaktligen existerande ägare. Emellertid har också företagsledningen ett egenintresse, att
generera ett sådant tillfredställande resultat för att kunna validera deras ersättningsnivåer och
också varför deras tjänster inte ska ersättas. Därtill vill användarna nyttomaximera sina egna
ekonomiska beslut i syfte att skapa sig den största möjliga avkastningen på investerat kapital.
Detta görs enklast om rapporterna innehåller information om bolagens möjligheter till att
generera kassaflöde och information kring förväntningarna av det, samt de risker som kan
påverka. Följaktligen medför dessa tre grundläggande aspekterna att det finns en tydlig
informationsasymmetri mellan företagen och användarna. Således behöver företagsledningen
obligations- och aktieägarna för att kunna driva verksamheten samt för att bolagen ska kunna
existera, varför användarna av de finansiella rapporterna och ledningen lever i en symbios,
den ena ger den andra näring och incitament och tvärtom. Emellertid är inte förhållandet lika
problemfritt som kan tyckas, och ett av de främsta problemen är just informationsasymmetri.
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Tidigare har det konstaterats att värderingskonceptet verkligt värde inte har alltför
specificerade riktlinjer för redovisningen, utan standarderna lämnar mycket åt företagen själva
att avgöra vad som är passande och vad som ska redovisas. Emellertid ska det påpekas att alla
standarder härstammar till ramverkets innehåll, vilket också är gällande när de ska
implementeras. Följaktligen innebär det att alla rekommendationer har ett gemensamt syfte,
att hjälpa användarna att fatta ekonomiska beslut och det är bolagens uppgift att se till att
redovisningen är lämplig som beslutsunderlag. Med det som bakgrund är det också viktigt att
förstå bolagens situation, att tillhandahålla information utan att tillkännage bolagshemligheter.
Detta kan vara vanskligt när finansiella instrument ska redovisas. Att investera i finansiella
tillgångar innebär att olika placeringsstrategier tillämpas, vilket bolagens medarbetare själva
utarbetar, varför sådan information kan klassificeras som affärshemligheter. Detta får som
effekt att bolagen måste ta hänsyn till två specifika aspekter när finansiella instrument
redovisas till verkligt värde. De ska inte återge investeringsstrategier men ändå redovisa
vilken typ av instrument företagen äger, samt dess kassaflödesförmåga och risk, som
resulterar i ett värde.
När det gäller att bestämma värdet på finansiella tillgångar – att mäta kassaflödesförmåga och
risk, finns det flera olika värderingskoncept att tillämpa, men det finns endast ett koncept som
kan påverka resultatet i den utsträckning som företagsledningen eftersträvar. Verkligt värde
tenderar att inbjuda företagsledningen till en större involvering i värderingsprocessen vilket
bör göra att deras nytta maximeras av konceptets utformning. Således behöver inte dagens
redovisare välja den redovisningspolicy som maximerar deras egen nytta, eftersom den mest
överlägsna rekommenderas att användas. Innan värderingskonceptet verkligt värde hade
etablerats som en gemensam grund för att värdera alla finansiella tillgångar (även materiella
och immateriella tillgångar) hade bolagen valmöjligheter för vilken typ av koncept som skulle
implementeras för att påverka resultatet i den största bemärkelse. Detta följer att
företagsledningen fokuserar på att kunna använda de tillvägagångssätt som hjälper dem att
maximera sin egen situation via resultatmanipulering i syfte att kunna erhålla underlag för
bonusutbetalning och löneförhandlingar. Det tydliga exempel som redan har beskrivits är
Enron, vilka kontrollerade resultatet för att kunna ge hög avkastning och validera sina
ersättningsnivåer gentemot kapitalmarknaden.
Vidare är det exemplet också intressant i den aspekten att alla finansiella tillgångar inte
värderades till verkligt värde under den perioden, varför de använde det konceptet i
hänseendet att kunna kontrollera instrumentens värde. I grunden kan det påstås att verkligt
värde är ett koncept som missgynnar användarna och endast gynnar redovisarna, eftersom de
får större inflytande över de finansiella rapporterna. Emellertid är inte syftet att företagen ska
kunna kontrollera resultatet, utan att hjälpa användarna att erhålla tydligare och mer
konkretare information om företagens faktiska värde och förmåga att skapa kassaflöde.
Följaktligen handlar inte verkligt värde om resultatmanipulering och inflytande, utan att ge
bättre förutsättningar för användarna. Emellertid är verkligt värde ett koncept som inte är
särskilt användarvänligt om det inte finns en omfattande rapportering om det.
6.3.6.1 Rapportering av värderingsunderlag
Redovisningsstandarderna SFAS 157 och IAS 39/IFRS 7 har relativt skiljda
rekommendationer om hur verkligt värde ska rapporteras, men en stor del av det beror också
på hierarkin för verkligt värde. Följaktligen finns det också en vital fokuseringsskillnad
mellan de båda standardsättarna, nämligen att SFAS 157 koncentrerar sina rekommendationer
till att behandla värderingsmodeller och dess inputs. IAS 39 fokuserar sin accepterande
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rapporteringsnivå till det generellt redovisade värdet och inte bara till värderingsmodellerna,
vilket också då innefattar prisnoteringar. De båda är emellertid noggranna med att förtydliga
att rapporteringen ska möjliggöra användarnas förmåga att kunna jämföra det redovisade
värdet, och då handlar det om att det ska vara genomförbart att utvärdera
värderingsunderlaget. De amerikanska finansiella instituten har en väldigt likvärdig struktur
på sin redovisning, oavsett om de följer de senaste rekommendationerna eller inte. Alla
redovisar enbart kvalitativ data som direkt kan hänföras till de tillvägagångssätt som tillämpas
för att fastställa verkligt värde. Detta är också någonting som är anmärkningsvärt för
företagens redovisning, och det gäller även för de europeiska bolagens redovisning, då de
endast förtäljer vilken typ av underlag de har använt, som prisnoteringar, ränta, volatiliteter
och så vidare. Detta är främst väsentlig information när värderingsmodeller används. När
sådana data presenteras finns det en viss underförstådd regel som gäller, nämligen att all data
inhämtas på balansdagen, varför det kan hävdas att endast kvalitativ data är nödvändig, om
data är observerbar, för att användarna själva ska kunna jämföra värderingsunderlaget.
Följaktligen är detta gemensamt för de båda regionerna och det finns också en konsensus för
hur de finansiella instituten hanterar sin redovisning rörande detta område.
Varken de europeiska eller de amerikanska bolagen nämner några specifika kvantitativa data
eller var de inhämtar data. Verkligt värde bygger hela sitt koncept på kvalitativ data och
framförallt kvantitativ data, varför det är absolut nödvändigt att redovisningen också
innehåller sådan information. Användarna ska med enkelhet kunna genomföra en jämförelse
med det redovisade värdet, men om endast kvalitativ data återges kräver det en större
ansträngning för användarna, och dessutom försvårar det den exakta jämförelsen. Därtill när
bolagen redovisar att de inhämtar prisnoteringar på både identiska och likvärdiga tillgångar
kräver det också information rörande var de inhämtas, eftersom det kan förekomma
prisskillnader på de olika börserna. Dessutom om prisinformation på likvärdiga instrument
används som värderingsunderlag är det ett måste att företagens bedömning av vad de anser
klassificeras som likvärdiga tillgångar redovisas. Vad som grupperas som en likvärdig
tillgång är en högst godtycklig bedömning, eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för
det, och det finns dessutom inte någon praxis heller, utan endast branschkunnighet.
Följaktligen är det inte alltför krävande att redovisa sådan information, eftersom den tillhör
värderingsprocessen som är en del i redovisningens arbete, varför det inte är
kostnadskrävande och därtill skapar det också en hög nyttograd för användarna. Om det finns
tydliga referenser på företagens värdering skapar det högre tillit och bättre möjligheter att
jämföra värderingarna, vilket också är en central del i standardernas rekommendationer.
Beroende på vad som accepteras som ”möjlighet att jämföra” blir redovisningens utformning
företagens bild på vad den formuleringen innebär, varför användarna blir lidande. Som
undersökningen demonstrerar anser alla de tjugo finansiella instituten att det är tillräckligt
med att ge exempel på vilka typer av värderingsunderlag som kan tänkas användas.
Emellertid ska det påpekas att hierarkin för verkligt värde har en betydande roll i detta,
eftersom den ger en tydlig bild över vilken typ av marknadsdata som nyttjas och även vilken
metod som tillämpas. Således har de företag som använder en nivåstege i sin redovisning en
tydligare rapportering än de som inte applicerar den, och detta gäller för båda regionerna.
Emellertid finns det inte en beskrivelse på vad som utgör den centrala källan för det underlag
som används, varför företagen måste rapportera detta, och således är det inte tillräckligt med
kvalitativ data. Hierarkin för verkligt värde hjälper en del, men företagen måste bidra med
kompletterande uppgifter för att nivåstegen ska uppnå sin fulla potential.
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6.3.6.2 Redovisning av prisnoteringar
Ingen av redovisningsstandarderna fokuserar särskilt mycket på när metoden prisnoteringar
används, fastän det finns komplikationer med de underliggande teknikerna, utan koncentrerar
sina rekommendationer på värderingsmodellerna. När prisnoteringar används finns det tre
olika tekniker som kan tillämpas för att skapa ett värderingsunderlag, nämligen prisnoteringar
på identiska instrument, prisnoteringar på likvärdiga instrument och/eller prisuppgifter från
tredje part (bland annat mäklare och finansiella institut). Oavsett vilken teknik som nyttjas
kräver de tre en relativt tydlig redovisning av det värderingsunderlag som värderingsresultatet
baseras på. Emellertid kan det hävdas att när prisnoteringar tillämpas är det tillräckligt att
begreppet prisnotering rapporteras, eftersom det innefattar uppgifter om att värderingen finns
att hämta på en börs eller dylikt, vilket alla användarna antas förstå. Att användarna antas vara
kunniga innefattar också att redovisningen kan påverkas negativt, eftersom det är någonting
som bolagen kan gömma sig bakom. Trots detta ska inte rapporteringen påverkas negativt i
det hänseendet, utan bolagen ska vilja frambringa en transparens gentemot sina användare,
vilket åstadkoms genom att tydligt demonstrera var värderingsunderlaget inhämtas. Detta
gäller också prisnoteringar, framförallt då prisnoteringar används för att värdera likvärdiga
tillgångar och då prisuppgifter inhämtas från tredje part. När någon av dessa tekniker nyttjas
är det inte tillräckligt med enbart begreppet prisnotering, utan det krävs ytterligare
information om hur tankesättet har varit för valet av teknik samt hur den implementeras.
Användarna har inte insikt i hur redovisarna arbetar med sin värderingsprocess, varför det är
vitalt att lämplig information finns med i de finansiella rapporterna
Hur redovisningen ska formas för huvudmetoden prisnoteringar och dess tekniker är en
intressant del i de tjugo finansiella institutens redovisning samt i vilken omfattning de båda
standardsättarna rekommenderar att metoden ska rapporteras. Varken de europeiska eller de
amerikanska bolagen behöver använda en särskilt omfattande redovisning när prisnoteringar
tillämpas, och för de amerikanska företagen har det motiverats i SFAS 157. I den formuleras
det att prisnoteringar anses vara allmänt erkända, eftersom de endast kan inhämtas på en börs,
mäklare eller dylikt, varför endast prisnoteringar är tillräckligt att nämna rörande ifall den
metoden används. Visserligen rekommenderas det att de olika metoderna i hierarkin för
verkligt värde separeras från varandra, vilket är ett erkännande att det måste finnas en distinkt
skillnad och det baseras också på det värderingsunderlag som används. Prisnoteringar på
identiska och likvärdiga instrument är två olika tekniker, vilket också åskådliggörs i samband
med hierarkins olika nivåer, vilket i sig också ska påverka redovisningens omfattning.
Utifrån erhållen information från de europeiska eller de amerikanska bolagens finansiella
rapporter kan det inte utläsas vilka typer av finansiella instrument som används när
prisnoteringar för likvärdiga tillgångar nyttjas som referenspris. Detta skapar stor förvirring
och problem för användarna att bekräfta ifall bolagen har använt korrekta jämförelser eller om
det finns ytterligare noteringar som är bättre lämpade. Följaktligen är detta grundläggande
information som möjliggör användarnas förmåga att kunna jämföra värderingarna. Därtill,
eftersom prisnoteringar från illikvida marknader får användas som referenspris på identiska
tillgångar är det vitalt att datum för den aktuella referenstransaktionen också rapporteras.
Relevansens tidsperspektiv på kapitalmarknaden är oerhört kort, varför det är nödvändigt att
också förstå när transaktionen äger rum för att kunna avgöra huruvida värderingsunderlaget är
aktuellt. Av de tjugo undersökta bolagen redovisar inget av dem datum för sådana
referenspriser, vilket gör att det finns ytterligare områden som företagen måste fundera på för
att förbättra redovisningen. Detta gäller också för identiska instrument som handlas på en
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aktiv marknad. För att verifiera värderingsunderlaget är det lämpligt att börsens namn
rapporteras samt en beskrivning av vem tredje part är och deras respektive tekniker.
6.3.6.3 Redovisning av värderingsmodeller
Alla de tjugo finansiella instituten tillkännager på ett tydligt sätt vilka värderingsmodeller de
tillämpar, vilka beskrivits ovan, men det finns emellertid en tydlig undermålighet i
rapporteringen. Nästan alla företag ger ingen förklaring på vilka typer av finansiella
instrument som de applicerar sina värderingsmodeller på, utan det är vanligt att de ger några
enskilda exempel, såsom specifika derivat och säkerställda tillgångar via underliggande bolån.
För att detta ska kunna vara användbar information krävs det emellertid mer utförlig och
specificerad rapportering. Värderingsmodeller innebär en subjektiv bedömning på vad som
ska utgöra underlag, varför det krävs kvalitativ och kvantitativ information för att hjälpa
användarna att utvärdera bolagens värderingar. Alla simuleringar som används ska vara
accepterade av kapitalmarknaden, varför användarna ska ha kunskap om dem, vilket gör att
det kan hävdas att endast deras namn behöver redovisas i samband med några exempel på
instrument som de har värderat. Det blir en bedömningsfråga och enligt undersökningen anser
företagen att mindre rapportering är bättre än mer, men informationen är då inte särskilt
användbar.
Att redovisa verktygen som tillämpas för att etablera ett värderingsresultat och dess underlag
är det mest väsentliga inom värderingsprocessen, vilket också har en direkt effekt på
användarnas jämförbarhet och trovärdighet för värderingarna. Bevisbördan ligger hos
företagen att verifiera sina metoder, varför de själva ska vilja rapportera sådan information
som verifierar deras värdering, men ingen av de tjugo företagen gör det på ett tillfredställande
sätt. Det är inte bara prisnoteringar som är att anse som det mest trovärdiga, utan det kan
också värderingsmodeller vara, men eftersom de anses, ur ett generellt perspektiv, vara
mindre trovärdiga medför det tvivel. Följaktligen måste det kompenseras med information
som skapar en öppenhet och minimerar den informationsasymmetri som existerar mellan
företag och användare. Det som ska rapporteras är exakt vilken data värderingen bygger på
och var den är hämtad, vilket också möjliggör jämförande och också skapar trovärdighet och
dessutom får användarna chansen att kontrollera relevansen i värderingen. Det
rekommenderar också standardsättarna att företagen gör, dock inte alltför tydligt och
emellertid får företagen utrymme för egna bedömningar om vad som är passande att
rapportera.
Värderingar som baseras på företagens egna antaganden rekommenderas också rapporteras,
vilket de tjugo finansiella instituten också gör, men som beskrivits tidigare sker detta endast i
kvalitativ form, i form av begrepp. Det finns emellertid ingen skillnad på detta från det
tidigare nämnda, eftersom ingen rapporterar tydligt sifferunderlag som beskriver antagandena
eller vad de baseras på. Som användare är det svårt att kunna använda sådan värdering, varken
som jämförelsetal eller för att utvärdera ett framtida möjligt kassaflöde. Problemet blir att
användarna bortser från dessa värderingar och också den typen av instrument, men det är inte
fördelaktigt, eftersom en stor del av företagens finansiella tillgångar värderas via företagens
antaganden. Följaktligen medför det att bolagens nivå-3-tillgångar blir värdelösa i
användarnas åsikt, vilket gör att värderingskonceptet verkligt värde också påverkas negativt,
då det kan påstås att det är konceptets fel att värderingen inte har någon trovärdighet eller
relevans.

128

Det kan hävdas att bolagen har tolkat redovisningsstandarderna på ett felaktigt sätt eftersom
fel typ av information redovisas jämfört med hur formuleringarna är utformade i standarderna.
Det rekommenderas att information som berör värderingsprocessen ska rapporteras, mer
specifikt, det värderingsunderlag värderingarna baseras på, och det innebär i all enkelhet att
användarna själva ska kunna genomföra en identisk värdering. Således ska de kunna
frambringa ett identiskt resultat med det redovisade resultatet, vilket endast kan uppnås ifall
underlaget finns för att genomföra det. Emellertid kan formuleringarna i
redovisningsstandarderna tolkas som att kvalitativ data är tillräckligt för att tillfredställa
användarna och också uppfylla rekommendationerna. Till exempel nämns det aldrig specifikt
vilken notering värderingsunderlaget har som används (identisk eller likvärdig samt likvid
eller illikvid marknad), utan endast vilken typ av kvalitativ data simuleringarna använder,
varför företagens redovisning kan förklaras av standardernas innehåll. I standarderna står det
inte uttryckligen att kvantitativ information ska rapporteras, men för att kunna uppfylla de
fyra kvalitativa egenskaperna är kvantitativ data fundamentalt. Det är anmärkningsvärt att alla
de finansiella instituten har förbisett detta eller tolkat att det inte är nödvändigt, men de kan
också ha resonerat att om kvalitativ data redovisas är det tillräckligt för etablera användbara
rapporter. Detta är inte hållbart, eftersom innehållet i rapporterna ska kunna verifieras med
enkelhet, vilket inte uppnås med bolagens redovisning såsom den är utformad idag.
Vidare kan det också hävdas att bolagen bedömer att de har redovisat tillräckligt med data
utifrån ett informationsöverflödsperspektiv och/eller avgränsaren kostnad/nytta. Människan
kan inte processa alltför omfattande utbud av information, varför det måste finnas en
automatisk avgränsare för att rätt mängd redovisas i syfte att all information ska kunna
bearbetas och användas i rätt hänsyn. Vilken typ av information som uppfyller dessa krav är
en subjektiv bedömning, men det går inte att detaljstyra, eftersom det inte finns en mall för
hur mycket och vilken typ av information som korrekt uppfyller kraven. Därtill ska det också
påpekas att standarderna endast ger rekommendationer och företagen har alla möjligheter att
göra som de själva anser lämpligt. Visserligen kan det ifrågasättas att de inte redovisar sådan
information som är mest relevant för användarna om verkligt värde. Emellertid kan
avgränsaren
kostnad/nytta
minimera
omfattningen
för
redovisningen,
men
rekommendationerna om huvudmetoderna för verkligt värde medför att bolagen måste
anskaffa kvantitativ data för att kunna utföra värderingen. Kostnaden erhålls för att kunna
utföra värderingen, varför det inte innebär merkostnader att också rapportera den
informationen. Således är det märkligt att bolagen inte själva förstår att användarna också
behöver den informationen. Emellertid måste också företagen göra en avgränsning mellan de
fyra kvalitativa egenskaperna, eftersom alla begreppens innebörd inte kan uppfyllas till fullo.
Följaktligen medför det att redovisningens utformning är en avvägning, gjord av företagen
själva, mellan trovärdighet, relevans, jämförbarhet och förståelighet. Ramverket som
beskriver att användarna ska kunna fatta ekonomiska beslut utifrån användbar
redovisningsinformation är också företagens argument för att inte rapportera alltför utförligt.
Därför kan det finnas en intressekonflikt, eftersom standardsättarna reglerar i både företagens
intresse och även användarnas. Undersökningen demonstrerar att det uppstår problem,
eftersom bådas intresse inte kan uppfyllas samtidigt.
6.3.7 Effekter av undermålig redovisning
Om en sådan öppenhet som rekommenderas finns i företagens finansiella rapporter skapar det
också en möjlighet att inte bara acceptera det som återfinns i de finansiella rapporterna.
Eftersom det öppnar för kritisering och också bättre förståelse för bolagens värderingsprocess,
vilket är användbart på kapitalmarknaden. Alla faktorer som krävs för att beräkna ett
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diskonterat kassaflöde kan förändras relativt fort beroende på samhällets ekonomiska
situation, varför användarna behöver den relevanta information för de instrument som
värderas utifrån den modellen. Emellertid ska det påvisas att de båda standardsättarna inte
motverkar sådan informationsrapportering, men företagens tolkning av innehållet i
standarderna tenderar att ha skapat en praxis, vilken härstammar från tidigare år. Sedermera
har rapporteringsnivån inte följt med värderingskonceptens utveckling, vilket också är
behövligt för att bibehålla en hög standard på innehållet i de finansiella rapporterna, speciellt
när datamodeller tillämpas för att framställa värderingsresultat. När företagen får mer
inflytande över värderingsprocessen behöver också användarna få ett likadant privilegium,
vilket sker i form av utförlig och relevant rapportering.
Tabell 11 demonstrerar det problem som beskrivits ovan, att användarna måste få möjlighet
att kunna jämföra bolagens värderingsresultat. Eftersom de datamodeller som ska användas är
generellt accepterade av industrin ska det inte medföra ett problem för användarna att
verifiera och jämföra värderingsresultat genererade från simuleringar. De antas vara kunniga
och informerade om sådant som krävs för att kunna granska finansiella rapporter i syfte att
fatta ekonomiska besluts utifrån dess innehåll.
Tabell 11 – Demonstration av vad som ska redovisas jämfört med faktisk rapportering
Hur företagens
faktiska rapportering
är utformad
Typ av instrument Obligation
Det förväntade
Rapporterar ingenting
kassaflödet
Löptiden på den Rapporterar ingenting
finansiella
tillgången
En lämplig
Rapporterar ingenting
diskonteringsränta
Resultat

Användaren kan inte
jämföra och verifiera
värderingsresultatet

Hur företagens ska rapportera när
kapitaliseringsmodellen tillämpas
Obligation
1 000
2 år

5%

Företagets värderingsresultat är 910, vilket
användarna sedermera kan verifiera och
utvärdera om det stämmer med sina egna
förväntningar, och följaktligen besluta
huruvida bolagets förmåga att generera
kassaflöde påverkar aktiepriset i någon
bemärkelse

Avslutningsvis kan det konstateras att de tjugo finansiella instituten inte nödvändigtvis har en
undermålig rapportering jämfört med formuleringarna i redovisningsstandarderna om verkligt
värde. Emellertid är detta en bedömningsfråga, men då de flesta finansiella institut har använt
verkligt värde under många år och har etablerat en redovisningsmall för sina instrument är det
svårt att förmå dem att ändra sin utformning. Vidare är detta någonting som lobbyisterna
skulle ha tagit hänsyn till när comment letters skickades in. Detta öppnar också upp för
ytterligare förbättringar och justeringar i SFAS 157 och IAS 39/IFRS 7, för som beskrivits
genomgående finns det många hålrum som måste fyllas igen för att värderingskonceptet
verkligt värde ska nå sin fulla potential.
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6.4 Normativt perspektiv
6.4.1 Redovisningsstandardernas innehåll och företagens implementering
Redovisningens utformning kan till en stor del förklaras av kapitalmarknadens efterfråga på
information, men samtidigt finns det en tydlig paradox i det också, att inte all information som
efterfrågas återfinns i de finansiella rapporterna. Genomgående har det beskrivits att det finns
tveksamheter i värderingskonceptet verkligt värde, både i redovisningsstandarderna och
företagens implementering. Detta innefattar både vad verkligt värde innebär och hur det ska
implementeras. Således finns det flera aspekter som har kritiserats och följaktligen också bör
förbättras. Värderingskonceptet är emellertid fortfarande relativt oprövat jämfört med de
finansiella instrument som finns tillgängliga, vilket tenderas ha åtgärdats via de
värderingsmetoder som rekommenderas, men det har inte lyckats till fullo. Vidare har det
också hävdats att verkligt värde är för aggressiv i förhållande till de redovisningsprinciper
som gör sig gällande, framförallt försiktighetsprincipen, varför konceptet i sig inte bör
implementeras. Dessutom kan det också påstås att konceptet inte är fulländat när det gäller
dess stora informationsutbud som krävs för att finansiella rapporter ska vara användbara,
vilket är centralt för redovisningen.
Standardsättarna visar inte upp en enighet om vilket typ av pris som ska likställas med
verkligt värde, vilket bör vara en prioriterad faktor när ett nytt koncept ska implementeras för
att uppnå ett konsekvent användande. Vilken typ som bör tillämpas är en bedömningsfråga,
med utgångspunkt i hur verkligt värde bör uppstå. Följaktligen vilket pris som anses vara det
mest lämpliga, antingen säljpriset och/eller köppriset. Därtill kan en kombination av de båda
priserna anses vara lämpligt. Emellertid kan det konstateras att försäljningspriset är att anse
som högst irrelevant eftersom en värdering har alltid baserats på anskaffningspriset. Det
härstammar från redovisningens början, då anskaffningsvärdet utgjorde värderingsunderlaget,
och utifrån det gjordes sedermera prövningar för antingen upp- eller nedskrivningar.
Köppriset ger dock inte en tydlig indikation på vad transaktionspriset är, utan endast summan
av vad köparen är villig att anskaffa instrumentet för, vilket då utelämnar
förhandlingsprocessen mellan köparen och säljaren, tillika som säljpriset gör. Därför kan det
fastställas att köp- och säljpriset har ett nära förhållande till varandra, då ingen av de två kan
existera utan den andra om en transaktion ska kunna äga rum. Följaktligen bör verkligt värde
jämställas med det faktiska transaktionspris som existerar för instrumentet istället för att
likställa det med antingen köp- eller säljpriset, då dessa har explicita arbiträra inslag, vilka
påverkar objektiviteten i instrumentens verkliga värde. Det blir väldigt godtyckligt att
tillämpa antingen köp- eller säljpriset, utan att en transaktion har skett, varför begreppet
”transaktionspris” är det mest korrekta att likställa verkligt värde med.
Hur prissättning fungerar kan tydligast exemplifieras med hur aktiehandel fungerar; det finns
ett anbud och det finns ett accept, samt ett förhandlingsutrymme för både köpare och säljare.
Följaktligen skapar detta ett förhandlingsläge för båda parterna, varför det slutgiltiga priset är
en överenskommelse, vilket resulterar i ett transaktionspris. Således kan inte priset likställas
med köp- eller säljpris, eftersom de båda positionerna förändras med tiden och även
möjligheten att förhandla, eftersom den ekonomiska informationen ger fördelar till antingen
köparen eller säljaren. Det medför att det som ena stunden är ett köppris kan nästa stund vara
ett säljpris och tvärtom, varför det inte går att säkerställa de bådas innebörd, utan endast det
faktiska transaktionspris som ägt rum. Vidare existerar det alltid en skillnad mellan de båda
typerna. Även när en transaktion sker betyder det inte att köp- och säljpriset är lika, utan att
två parter har lyckats avtala om ett gemensamt pris i bådas intresse, vilket resulterar i en
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transaktion. Följaktligen påvisas transaktionspriset att vara den summa som bäst likställs med
verkligt värde, men detta gör sig endast möjligt när prisnoteringar kan erhållas via en reglerad
marknad och med ett riktligt informationsutbud.
Många av dagens finansiella instrument har inte en aktiv marknad reglerad av en börs, utan
handlas ”over-the-counter”, vilket gör att prisnoteringar inte kan användas i den utsträckning
som önskas, varför värderingsmodeller måste tillämpas. Simuleringar är en potentiell
estimering av ett möjligt försäljningspris, men då det inte finns en köpare utan endast en
säljare blir det ett subjektivt pris, det blir företagets bedömning om vad de antas kunna sälja
instrumentet för. Utifrån sådana estimeringar finns det inte en förhandlingsprocess, varför
transaktionspriset inte är möjligt att använda och säljpriset är det enda möjliga. När
värderingarna utförs via modeller blir verkligt värde den summa bolaget spekulerar kunna
erhålla vid en försäljning. En sådan estimering kan ge en alltför skev bild av vad det faktiska
priset kan vara om en faktisk transaktion sker. Om ordet ”transaktionspris” används istället
för köp- eller säljpris innefattar det automatiskt att två aktörer har framförhandlat det avtalade
priset, vilket också minimerar ytterligare förklaringar om konceptet verkligt värde. Detta
resulterar också i att verkligt värde blir mer lättförståeligt för användarna, vilket också är en
stor del i processen med värderingskonceptet. Vidare demonstrerar det också att företagen
måste arbeta mer grundligare med sina värderingsmodeller, eftersom ett transaktionspris
måste erhållas och inte ett säljpris, varför ytterligare data krävs för att säkerställa värderingen.
Således behövs det ytterligare referenser som verifierar simuleringens resultat i syfte att
bekräfta att det finns en möjlig motpart som är villig att anskaffa instrumentet och därmed
etablera ett transaktionspris. Allt detta är fiktivt, men trovärdigheten och relevansen blir
därmed också betydlig bättre än om endast bolagen spekulerar om ett potentiellt säljpris som
de tror är möjligt att erhålla.
Om transaktionspriset likställs med verkligt värde är det också vitalt att det finns tydliga
riktlinjer för hur det priset ska frambringas, vilka omständigheter kring en transaktion som är
accepterade för att kunna använda den som referens för verkligt värde. I FASBs definition,
som också en del av de tio amerikanska företagen har implementerat, framkommer det tydligt
vilken situation som ett säljspris accepteras. Följaktligen bör innehållet i den definitionen
anses som en grund för hur den universala förklaringen till hur det föreslagna
transaktionspriset får uppstå. Med en sådan avgränsning som den definitionen innehåller
minimeras möjligheterna att använda priser som inte är i linje med förklaringen, vilket också
hjälper användarna när de informeras av innehållet i finansiella rapporter. Emellertid krävs det
ytterligare avgränsningar som också ämnar avgränsa möjligheterna till att använda olika typer
av transaktioner som referenspris. Orsaken till att använda en relativt snäv och direkt
definition på verkligt värde är att dess innebörd inte ska tolkas av varje finansiellt institut och
även användarna. Målet är att när verkligt värde diskuteras ska marknadsaktörerna veta exakt
vad det innebär, och inte använda sina egna tolkningar, som sprider osäkerhet och minimerar
möjligheten att jämföra resultat. För att detta ska uppnås är det nödvändigt att definitionen blir
okomplicerad i sin utformning och också lättbegriplig. Således bör definitionen för verklig
värde vara:
Det transaktionspris som sker mellan två kunniga, villiga och oberoende parter, vilka båda
nyttomaximerar utifrån sin egen situation och marknadens konsensus och ingen part utnyttjar
den andras trångmål för sin egen vinning, samt att transaktionen sker på tillgångens officiella
marknad.
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En sådan definition stämmer också överens med hur FASB förklarade verkligt värde i sitt
exposure draft, då användes också begreppet ”transaktionspris” och inte säljpris samt
parternas egenskaper. Det som tydligt skiljer dem åt är förklaringsnivån för transaktionens
attribut, såsom ej tvingad eller likvideringstransaktion (vilket definitionen innehåller idag).
Dessutom innefattar den ovannämnda definitionen också att parterna måste nyttomaximera
utifrån sin egen situation, vilket innebär att båda parter inte har utnyttjat den andra, det vill
säga att parterna är i god tro om hur försäljningen genomförs. För att inte en part ska kunna
manipulera priset får inte priset överstiga en rimlig marknadskonsensus, i syfte att inte kunna
använda transaktionspriser där en köpare inte tar hänsyn till vad som klassificeras som
”skäligt pris”. På grund av det kan alla marknadsaktörer referera till en sådan transaktion, utan
att fundera på hur den genomfördes. Följaktligen medför det mindre tveksamheter kring vilket
värderingsunderlag som kan resultera i ett verkligt värde, och det hjälper både användarna och
bolagen. Vidare kan inte den föreslagna definitionen tolkas på flera olika sätt, antingen faller
det inom definitionen eller inte, vilket också minimerar problematiken för användarna att
tolka innebörden med värderingarna. Således är det en central del inom konceptet att
semantiken är exakt och inte ungefärlig. För att konceptets innebörd ska bli likvärdigt krävs
det att definitionen är tydlig och inte lämnar möjligheter för tveksamheter, eftersom sådana
påverkar konceptet som helhet.
För de värderingsmetoder som implementeras för att frambringa verkligt värde har det kunnat
konstateras att de också medför en viss subjektivitet, framförallt när modeller används.
Prisnoteringar på en aktiv och likvid marknad är det mest objektiva som finns, eftersom
parterna som genererar noteringarna är externa i hänsyn till de finansiella instituten, varför
den typen av värderingsunderlag är adekvat för att fastställa ett tänkbart transaktionspris. Det
tenderar också vara åt den riktningen verkligt värde ska etableras för finansiella instrument,
men i detta hänseende är redovisningen beroende av kapitalmarknadens utvecklingstakt.
Redovisningen har alltid utvecklats långsammare jämfört med kapitalmarknaden, men när väl
värderingskonceptet verkligt värde etablerades tenderade dem två att jämna ut sin skillnad. De
tekniker som kapitalmarknaden har för att prissätta instrument har överförts till hur verkligt
värde ska etableras. Emellertid är innovationen av finansiella tillgångar snabbare jämfört med
tiden det tar för instrumenten att börja handlas på en aktiv likvid marknad.
Det finns flertalet rekvisit som måste uppfyllas för att prisnoteringar ska bli användbara,
vilket då innefattar noteringar på illikvida marknader. Tydliga exempel är att transaktionen
inte får vara tvingad eller av typen likvideringsform, men dessa attribut är ytterst svåra att
kontrollera om inte aktörerna som genomför transaktionen tillkännager villkoren för
uppgörelsen. Följaktligen bör det medföra att det måste finnas ett övervakningsorgan,
förslagsvis ett ”clearing house”, som kontrollerar att handeln går rätt till i syfte att priset är
korrekt med hänsyn till definitionen av verkligt värde. Det resonemanget involverar inte att
entiteten ska överse att kraven för det pris som accepteras som verkligt värde uppfylls.
Eftersom definitionen på verkligt värde innefattar den typ av handel som sker på börs lämpar
det sig att utnyttja deras regler när värderingsunderlaget ska fastställas. Således medför detta
att transaktionspriser erhållna från inaktiva och illikvida marknader inte ska accepteras som
en värderingsreferens, utan endast sådana som övervakas av oberoende parter. Dessa kan
också kontrollera att transaktionen går rätt till utifrån givna regler, både kapitalmarknadens
och redovisningsstandardernas. (Det måste finnas ett nära samarbete mellan kapitalmarknaden
och redovisningen för att verkligt värde ska fungera som det är ämnat att göra).
Dessutom har börser rätt att inbryta i uppgörelser om de misstänker att det inte går rätt till,
vilket stärker värderingsunderlagets trovärdighet för verkligt värde. I användarnas synpunkt
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kan det vara lämpligt att detta införs i rekommendationerna för värderingskonceptet. Vidare
kan också användbarheten för en värdering ifrågasättas om värderingsunderlaget hämtas från
en illikvid marknad, då det är ytterst svårt att få bra referenspunkter om det redovisade värdet
ska kunna jämföras. Detta tenderar emellertid inte att vara prioriterat i
redovisningsstandardernas rekommendationer, eftersom de tillåter sådana referenser som
noteringar. Visserligen är det främst SFAS 157 som innehåller den typen av acceptans, men
IAS 39 innehåller inte någon tydlig ”icke acceptans”. Följaktligen resulterar det i att
användarna får problem med användningsnivån för värderingarna och huruvida de finansiella
rapporternas innehåll anses vara ett bra beslutsunderlag. Dessa orsaker verifierar varför inte
andra prisnoteringar än de som hämtas från aktiva och likvida marknader bör accepteras och
rekommenderas.
Den stora diskussionen om verkligt värde har varit och är fortfarande att prisnoteringar inte
finns tillgängliga för alla olika typer av instrument, varför kapitalmarknaden måste hjälpa sig
själv och redovisningen att förbättra marknadsbredden. Följaktligen krävs det att alla nivå-3tillgångar och somliga nivå-2-tillgångar erhåller någon form av reglerad marknad, för att
kunna erhålla transaktionspriser utifrån publik information. Aktörerna måste ges möjlighet att
granska och utvärdera instrumentens uppbyggnad i syfte att kunna frambringa prisnoteringar,
som sedermera kan användas som referenspris för alla bolag som besitter sådana instrument.
Att skapa marknader gynnar många olika segment, varför det bör vara prioriterat med en
sådan lösning, se bilaga 5 för ytterligare information. Eftersom prisnoteringar på aktiva och
likvida marknader fortfarande är begränsade krävs det att värderingsmodeller tillämpas som
verktyg i syfte att fastställa verkligt värde. Emellertid behöver inte det vara någonting
negativt, men för att det ska fungera krävs det betydande förändringar i rapporteringsgraden,
eftersom all relevant måste återfinnas i redovisningsinformationen. Eftersom simuleringarna
härstammar från kapitalmarknaden och är allmänt accepterade är det positivt att sådana
tillämpas. Dessa genererar ett mer precist värde som också bekräftas av att
marknadsaktörernas redan har en tillit till dem, men eftersom värderingsresultatet är beroende
av så många externa omständigheter än enbart data blir inte värderingen alltför användbar.
Typ av data, antalet inputs, modellrisken, olika typer av modeller med mera påverkar
utgången av resultatet, och alla dessa faktorer skapar otydlighet och tveksamheter.
Negativiteten till värderingsmodeller kan emellertid motverkas om tredje part involveras mer i
värderingsprocessen och företagen mindre. En tredje part kan tillhandahålla värderingar via
datamodeller, vilket gör att värderingarna kan bli standardiserade och redovisningen blir på så
sätt också mer användbar. Således bör det tillvägagångssättet vara det enda tillåtna om
värderingsmodeller tillämpas, just för att minimera företagens påverkan. Detta kan kopplas till
en likvärdig rekommendation som fastighetsbolagen arbetar utifrån när värderingar ska
fastställas på fastigheter. Värderingarna utförs av auktoriserade värderingsbolag som är
oberoende av företagens värderingsprocess, vilket gör att resultatet är högst trovärdigt och
också allmänt accepterat av kapitalmarknaden och även fastighetsindustrin. Följaktligen är
detta någonting som bör användas i större utsträckning på finansiella instrument i syfte att
minimera skillnader i värderingar, tillika antalet värderingsmodeller som tillämpas. Om stora
delar av värderingsunderlaget härstammar från specifika entiteter blir det också lättare för
användarna att verifiera värderingarna. Således blir det enklare för både industrin och
marknadsaktörerna om all information är samlad. Kapitalmarknaden har redan etablerade
kreditratingsinstitut, vilka också kan tillhandahålla lämplig värderingsdata, eller varför inte
utveckla en ny industri som fokuserar på att distribuera data för att etablera värderingsresultat
till redovisningen.
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Nyckelordet i detta sammanhang är ”verifierbarhet”, för att värderingen ska vara trovärdig
krävs det verifierbarhet, vilket skapas genom specifika miljöer som möjliggör för användarna
att kontrollera företagens värderingar. Specifika tredje parter som tillhandahåller underlag för
värderingar av finansiella instrument skapar en öppen och tydlig miljö för att kontrollera
värderingsresultaten. Visserligen finns det redan sådana entiteter idag, såsom via noteringar
på börser eller från tredje part inom den finansiella industrin, men som åskådliggjorts tidigare
kan dessa entiteter medföra skillnader i värderingarna, varför de inte utgör den perfekta
miljön för verifierbarhet. Via specifika värderingsbolag minimeras de tidigare nämnda
problemen och dessutom kan sådana entiteter också anses vara ultimata som miljö för att
kunna möjliggöra verifierbarhet för värderingsresultaten och dess metoder. Eftersom sådana
entiteter har som uppgift att samla ihop och distribuera kapitalmarknadens information, vilket
minimerar spridningen på värderingsresultaten och det blir en mindre komplex uppgift för
bolagen att värdera finansiella instrument, då uppgiften har förflyttats från bolagen till en
extern och oberoende part. Visserligen kan det också hävdas att redovisningen kan bli mer
kostsam att producera om värderingsbolag nyttjas, och för tillfället kan det nog inte
motargumenteras, eftersom det måste prövas innan det finns vetskap om dess effekter.
För att minimera rapporteringsinnehållet kan det vara fördelaktigt att nyttja ovannämnda
förslag om samlade entiteter som tillhandahåller värderingsdata och tillika också minimerar
subjektiviteten i redovisningen, eftersom de båda aspekterna har en tydlig koppling till
varandra. Om en extern part tillhandahåller värderingsunderlaget behöver inte företagen
rapportera sin värderingsprocess i den bemärkelse som är nödvändigt om de själva genererar
värderingsunderlaget och därmed behöver bolagen inte validera sin värderingsprocess med
överflödig information. Tills oberoende värderingsinstitut existerar bör redovisningen
anpassas efter komplexiteten, i syfte att förbättra insikten i de komplexa finansiella
instrumenten, följaktligen när komplexiteten är stor är också rapporteringsgraden stor. Således
ska det finnas en positiv linjär proportion mellan de båda faktorerna, vilket skulle medföra
mer transparens gentemot användarna och också den generella kapitalmarknaden. Vidare bör
detta gälla för alla typer av inputs, även de som är direkt observerbara, eftersom det
intressanta är siffrorna på data (kvantitativ data) tillsammans med typen av data (kvalitativ
data). Dessutom ska de båda samverka med varandra, det vill säga att de båda ska tydligt
rapporteras i de finansiella rapporterna, eftersom den ena parten inte kan fungera utan den
andra, vilket också granskningen av de finansiella institutens rapporter demonstrerar.
Det kan alltid hävdas att informationsinnehållet i rapporterna blir för stort om både kvalitativ
och kvantitativ data ska finnas med, men det behöver inte utöka dagens innehåll. Eftersom det
handlar bara om hur det rapporteras, hur strukturen ska formas och val av information som
redovisas. Följaktligen är det vitalt att all väsentlig data som används i värderingsmodellerna
återfinns i rapporterna och att användarna får en tydlig insikt i hur de tillämpas i syfte att
kunna göra en fullständig bedömning av värderingsresultatets innebörd. Emellertid är det
också vitalt att informationen inte förlorar sin relevans och förståelighet, vilket är lätt när
komplexa instruments värderingsprocess redovisas, eftersom de kräver mycket indata för att
generera ett trovärdigt värde. Därför är det nödvändigt att företagen uppvisar gott omdöme
och förståelighet för hur finansiella rapporter bäst produceras för att vara användbara, allt kan
inte styras via rekommendationer i redovisningsstandarder.
Rapportering handlar visserligen till stor del om struktur och för att kunna förmedla all
lämplig information som presenteras ovan krävs det en god omsorg för hur innehållet ska
presenteras. Till exempel när kapitaliseringsmodellen används som värderingsverktyg är det
främst tre inputs som användaren måste känna till för att kunna göra en bedömning av
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värderingen. Således kan detta göras på två olika sätt i noten för ”värdering till verkligt värde
av finansiella instrument”; antingen via en textruta precis vid instrumentens beskrivning eller
via en fotnot. Det enklaste är att använda fotnoter, eftersom sådan information som bör
tillkännages ska emellertid inte vara i den primära fokusen, utan den ska finnas tillgänglig,
emellertid med enkelhet, för de som är intresserade, varför fotnot är passande. Dessutom finns
det också en praxis för användandet av fotnoter i finansiella rapporter, varför det kan anses
vara ett intressant förslag. Självklart ska detta inte detaljstyras, utan företagen ska själva
avgöra vad som lämpar sig för deras respektive rapporter, men grundkriteriet är att
informationen ska finnas tillgänglig.
I noten eller i textrutan ska det framgå (utifrån exemplet kring diskonterade kassaflöden)
instrumentets löptid, förväntade kassaflöden och diskonteringsränta, samt om data baseras på
observerbar marknadsinformation eller företagets egna antaganden. Dessutom måste det
också nämnas var data inhämtas, om det är från en börs, mäklare eller någon annan tredje
part, och om egna antaganden nyttjas ska det framgå om dessa är hämtade på kontraktsvillkor.
Ett exempel på hur texten kan formuleras är:
När kapitaliseringsmodellen tillämpas på utställda lån används marknadsräntan eller räntan
som stipulerats i avtalet som diskonteringsränta, på balansdagen fastställdes marknadsräntan
till 5 % och avtalade räntor återfinns i intervallet av 3-8 % (beror på utställningsår).
Löptiden varierar beroende på avtalets karaktär och dess intervall är mellan 1-30 år.
Förväntade kassaflöden är som fastställts i avtalet, men med eventuella justeringar för
makroekonomiska effekter. De inputs som används härstammar främst från instrumentens
avtalsvillkor, men om det krävs ytterligare data hämtas den från ett mäklarbolag eller en
börs. Inga egna antaganden görs, utan all information som används finns tillgänglig och är
observerbar på marknaden.
Vidare gäller likadant när andra värderingsmodeller tillämpas, och eftersom de är allmänt
accepterade kommer också användarna förstå och också kunna använda de inputs som
presenteras till sin egen nytta. Emellertid är flertalet av de simuleringsmodeller som nyttjas
komplexa i sig eller egentillverkade, varför det är viktigt att rapporteringen görs på ett
förståeligt sätt och att informationen också är relevant. Följaktligen finns det ett svårlöst
problem, många av de olika finansiella instrumenten har separata villkor som också inte är
tillgängliga för kapitalmarknadens aktörer. Detta medför att full transparens inte är möjligt att
uppnå, varför en enighet mellan bolagens sekretesskrav och kapitalmarknadens
informationsbehov krävs för att redovisningen skall kunna bli tillfredställande för användarna.
När all data inte kan åskådliggöras bör det finnas ett mellanting, vilket också den ovannämnda
exemplifieringen visar, att tillräckligt med information rapporteras för att skapa en möjlighet
för användarna att få en uppfattning om värderingsunderlaget. Redovisningen existerar inte i
en perfekt värld, varför det inte går att använda den ultimata lösningen, all information som är
relevant för värderingsprocessen bör finnas med i rapporterna. Emellertid bör företagen arbeta
utifrån ovanangivna rekommendationer i syfte att utveckla redovisningen som en
informationskälla.
6.4.2 Generellt om värderingskonceptet verkligt värde
Om företagens marknadsmässiga värde kan utläsas av redovisningen förbättras också
innehållet i de finansiella rapporterna, eftersom underlaget blir mer aktuellt och relevant.
Några finansiella institut från USA har kommenterat detta och upplyser om att redovisning till
verkligt värde inte ska anses som ett sätt för kapitalmarknaden att fastställa ett värde på
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bolaget. Dessutom påstår de att de själva inte kan garantera att värderingsresultaten är
korrekta i sin helhet, varför de inte rekommenderar att sådana slutsatser ska genomföras
utifrån redovisade resultat. Dessa kommentarer är ytterst anmärkningsvärda, då verkligt värde
ska skapa den möjligheten. Det fundamentala med värderingskonceptet är att användarna ska
kunna fatta beslut på data under rådande ekonomiska omständigheter. Emellertid finns det en
aspekt som validerar företagens kommentarer, och det är att transaktionspriserna på
balansdagen kan uppvisa en stor skillnad kontra när finansiella rapporter publiceras, vilket gör
att informationen är ålderdomlig och icke relevant.
Alla värderingar baseras alltid på rådande situation på balansdagen, och det behöver
nödvändigtvis inte vara till användarnas nackdel att det finns en diskrepans mellan
transaktionspriser på balansdagen och publiceringsdagen. Om det råder en effektiv marknad
ska innehållet i de finansiella rapporterna vara inkluderat i företagens aktiepris, varför
investeringsbesluten inte påverkas i alltför hög grad av innehållet i rapporterna. Emellertid är
innehållet ett bra stöd för användarnas framtida ekonomiska beslut, eftersom de kan fatta
explicita beslut utifrån specifika tillgångar eller skulder och bolagens förmåga att förändra sin
finansiella ställning. Följaktligen har redovisningen en stor betydelse för att besluten inte ska
bli grundlösa, utan den ger en solid bas som skapar trygghet. Vidare kan redovisningens
innehåll också utvecklas till att bli mer koncentrerat till användarnas beslutsfattande, vilket
innebär att informationens innehåll bör utvärderas utifrån användarnas förmåga att fatta beslut
på det. Detta gör sig framförallt gällande för värderingskonceptet och dess underliggande
metoder, speciellt när det finns flera olika tekniker att värdera tillgångar på, eftersom många
olika tekniker också påverkar användarnas beslutsfattande (mer komplexitet i redovisningen).
Redovisningen inverkar på besluten genom dess utformning och rapporteringsgrad, samt hur
värderingarna har etablerats, vilket också gör att redovisningens väsentlighet är av betydelse
och följaktligen användbarheten av finansiell data. Dessa fem aspekter har också en
betydande roll för verkligt värde.
Tidigare studier rörande dessa fem aspekter visar på att användarna och företagen är överens
på alla områden, att redovisningen har en signifikant roll för beslutsfattandet, men att
användarna också tillämpar ytterligare källor som underlag för sitt beslutsfattande. För att
verkligt värde ska kunna uppfylla resultatet som de tidigare studierna demonstrerar med
dåtidens finansiella rapporter kan dess innehåll behöva förändras. Detta gäller både för
redovisningsstandarderna och hur företagen implementerar dem. I de gjorda studierna
konstaterades det att finansiell information är tillräckligt omfattande och förståelig, vilket
också förklaras med att de tidigare värderingskoncepten inte krävde alltför mycket
information för att användarna skulle kunna verifiera värderingarna. Emellertid var den
informationen också lättförståelig då dess innehåll inte var alltför svår att förstå, men verkligt
värde är en aning mer komplext, främst på grund av dess värderingsmetoder och att uppnå rätt
nivå på rapporteringen för dem. Det är svårt att exakt utstaka vad som klassificeras som
förståeligt och ändock inte för omfattande. Som åskådliggörs i tabell 9 och tabell 10 kan det
tyckas att företagen demonstrerar en hög rapporteringsgrad, men det är en bedömningsfråga,
och det har konstaterats att det är ett undermåligt rapporteringsinnehåll med hänseende till
användningsförmågan. Det är en avvägningsfråga för bolagen om vad de bör rapportera och
vad de faktiskt måste redovisa för att hjälpa användarna att tillhandahålla beslutsunderlag. Är
bolagen öppna med sin redovisning får deras respektive intressenter lättare att bedöma hur
deras finansiella ställning ser är, vilket är betydande för aktieinvesterarna och även för
obligationsägarna. Bolagens bör ha så stor insikt att transparens gynnar dem också och inte
bara användarna.
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En ytterligare aspekt som värdering till verkligt värde kan skapa är bättre riktlinjer för hur
verksamhetsstyrningen ska fungera, följaktligen av innehållet i de finansiella rapporterna. Det
kan användas som hjälpmedel för hur olika verksamhetsfunktioner fungerar via
resultatanalyser och dylikt. Det centrala inom detta är att om värdering till verkligt värde ska
vara användbart för företagen krävs det att informationen är korrekt och relevant. Således kan
det jämföras med de fyra kvalitativa egenskaperna som ska uppfyllas med finansiella
rapporters innehåll. Följaktligen har företagen också ett intresse att informationen är
användbar för den interna verksamheten. Finns det ett tydligt och informativt underlag kan
också bolagen fatta rätt beslut, vilket hjälper deras anseende och deras intressenter.
Företagsledningen är beroende av korrekt information för att kunna ha insikt i bolagens
respektive problem samt också få förståelse för hur det kan korrigeras. Därtill kan värderingar
av finansiella instrument skapa en möjlighet att förstå vilka instrument som kan generera
intäkter. Detta synliggörs tydligast när värdering sker till verkligt värde. Följaktligen ger
värderingskonceptet företagen tydlig information om vilka marknader som fungerar, vilket
också kan vara en möjlighet för hur strategier ska planeras och implementeras.
Verksamhetsstyrning är kanske viktigast i hänseendet för nivå-3-tillgångar, eftersom sådana
instrument kräver speciell omsorg och hantering. Då sådana instruments värden är svåra att
etablera, och således tveksamma, minimerar det bolagens möjlighet att själva förstå hur de ska
positionera sig med sådana tillgångar. Det går inte att agera och fatta beslut om någonting
som det inte finns underlag för, varför det också kan hävdas att värdering till verkligt värde
påverkar bolagens aktiviteter och beslutsprocess på ett negativt sätt. Följaktligen har företagen
ett tydligt egenintresse i att producera värderingar som är korrekta och fundera över vilka
metoder och tekniker som tillämpas. Redovisningen handlar inte bara om ett bolags
finansiella ställning, utan också om hur den finansiella positionen ska uppnås. För att uppnå
detta på ett tillfredställande sätt krävs det innehållsrik och relevant rapportering, som är
användbar, både för användarna och för bolagen själva. Betydelsen av användbara rapporter
är av intresse för alla företag, men kanske viktigast för finansiella institut, då de är källan till
kapitalmarknadens livsduglighet och för att marknaden ska fungera på ett friktionsfritt sätt är
det nödvändigt att redovisningen motsvarar verkligheten.
Det har också framkommit studier som demonstrerar att företagens storlek påverkar deras
rapporteringsgrad, vilket inte kan uteslutas i den gjorda undersökningen, eftersom några av de
mindre amerikanska bolagen särskiljde sig betydligt från de större. Emellertid är det vanskligt
att påstå att mindre publika bolag inte är lika benägna att informera sina intressenter hur deras
finansiella situation ser ut och också hjälpa dem att fatta ekonomiska beslut. Alla företag ska
följa redovisningens syfte, vilket inte uppnås om det inte finns en tillfredställande
rapporteringsnivå när verkligt värde implementeras. Således är det vitalt att små som stora
bolag arbetar utifrån det målet och hjälper användarna att uppnå sina mål. Dessutom har det
fastställts att både användarna och företagen är införstådda med redovisningens betydelse,
vilket också styrker symbiosförhållandet som existerar mellan dem två. Finansiell information
är viktig för kapitalmarknaden, främst för att investeringsbeslut ska kunna fattas och
information om bolagens egen verksamhet är viktig. Endast företagsledningen har den fulla
insikten i bolagets aktiviteter, varför deras vy på deras verksamhet ger den mest betydelsefulla
informationen i användarnas perspektiv, men också för dem själva, som åskådliggjorts ovan.
Detta står också direkt i relation till värderingskonceptet verkligt värde, eftersom användarna
inte har någon speciell insikt i bolagens värderingsprocess, varför detta också måste
åskådliggöras i de finansiella rapporterna.
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Redovisningsstandarder har också som uppgift att göra redovisningen enhetlig i varje
respektive region som den gör sig gällande, i syfte att hjälpa användarna att kunna jämföra
bolagen över tiden samt med varandra. Emellertid visar utförda studier att varken företagen
eller användarna har problem med att det finns flera olika sätt att frambringa ett värde, inte
specifikt för konceptet verkligt värde, utan de accepterar det på ett generellt plan. Detta är en
intressant aspekt, eftersom standarderna tillåter att bolagen själva använder sina egna
värderingsmodeller, vilket gör att spridningen blir större än redan bevisat i tabellerna 7 och
10, vilket kan påverka jämförbarheten. Som beskrivits ovan är det inte bara
värderingsresultatet som är intressant att jämföra utan också värderingsunderlaget och
verktygen, och detta försvåras av spridningen på de olika typerna av simuleringar.
För att minimera spridningen och underlätta för användarna bör det finnas mer avgränsande
rekommendationer om tillämpningen av värderingsmodeller och vilka som tillåts. Emellertid
finns det två olika aspekter kring detta, antingen fokuseras det på att utveckla redovisningen
via företagens friheter att själva välja modell (aspekt ett) eller så fastställer standardsättarna
lämpliga modeller som är accepterade av marknaden och användarna (aspekt två). Vilken
linje som är mest passande är svårt att avgöra, eftersom de båda har för- och nackdelar. Om
aspekt ett ska gälla kan konceptet utvecklas, men redovisningens omfattning blir då större och
informationsbearbetningen blir mer komplex, vilket kan resultera i högre
redovisningskostnader. Om specifika modeller används får både företagen och användarna
implicit förståelse för hur värderingarna frambringas. Vidare kräver det mindre specificerad
redovisning och redovisningskostnad blir lägre, men en annan samhällskostnad kan bli att
konceptets utveckling hämmas, vilket kan få konsekvenser för redovisningen på lång sikt.
Således kan det konstateras att de båda regionernas standardsättare har valt olika riktlinjer,
FASB har valt den första aspekten som riktlinje för verkligt värde, medan IASB har valt den
andra infallsvinkeln. Vilken av de två som är den mest korrekta får framtiden utvinna.
Forskning har också frambringat resultat om att redovisare, de finansiella bolagen, har skiljda
åsikter om redovisningen. Konsekvenser från detta blir att varje bolag tolkar innehållet i
redovisningsstandarder på sitt eget sätt, främst på det sättet som gynnar dem själva (filosofin
om att varje entitet nyttomaximerar gäller). Utifrån den empiriska undersökningen kan det
fastställas att egna prismodeller används i stor utsträckning, fastän värderingsunderlaget
tenderar att vara observerbart, vilket styrker att de tenderar att nyttomaximera sina
möjligheter. Således kan det vara bra om det finns tydligare rekommendationer i standarderna
för att begränsa möjligheterna till detta, men det är viktigt att standarderna inte innehåller
detaljstyrning för att inte hämma utvecklingen av konceptet. Dessutom har det påvisats att
användarna inte har några problem med att företagen tillämpar olika tekniker, men det kan
inte likställas med att de också anser likadant om värderingsmodeller. Emellertid om det finns
en grundläggande åsikt på området bör det inte särskilja för konceptet verkligt värde.
En tydlig problematik som uppstår när företagen har olika åsikter om redovisningen är att
innehållet kommer att påverkas, vilket gör att bolagens rapportering kommer att särskilja sig,
framförallt kring vad respektive företag anser vara väsentligt att redovisa. Varför bolagen
skiljer sig åt beror på flera olika faktorer, vilket kan förklaras av att alla har olika
uppfattningar om vad väsentlighet innefattar. Undersökningen demonstrerar detta på ett
tydligt sätt då bolagens förklaringsnivåer och rapporteringsinnehåll avviker från varandra,
somliga anser att mer kvalitativ data är väsentligt och andra tycker tvärtom, men ingen anser
att kvantitativ data är väsentligt. Det handlar inte om mängden finansiell information, utan om
att fånga upp den mest relevanta och som kan påverka beslutsfattandet i någon form. Således
är det centralt att förstå att företagens beslut rörande sin redovisning har en betydande effekt
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på användarnas beslut, varför varje val av vilken värderingsmetod som implementeras får
effekter för användarna. Utifrån detta bör det också skapas förståelse för hur de olika
underliggande teknikerna influerar informationsåtergivningens signifikans gentemot
användarna, varför det är av yttersta vikt att företagen tar hänsyn till detta. Vidare bör bolagen
också utvärdera huruvida vald teknik ger den bästa värderingen och om den valda tekniken
kräver mer eller mindre rapportering för att användarna ska anse informationen relevant,
väsentlig och jämförbar. Detta är inte någonting redovisningsstandarder kan rekommendera
utan endast ge övergripliga riktlinjer kring, men riktlinjerna bör bli tydligare för att förbättra
användarvänligheten.
Den ovannämnda problematiken för verkligt värde uppstår främst eftersom
värderingskonceptet inte reflekterar en faktisk transaktion, värderingen baseras på hypotetiska
transaktioner som värderingen refererar till. Vid en jämförelse med de tidigare
värderingskoncepten, som anskaffningsvärde finns det en faktisk händelse som verifierar
värdeförändringen, vilket somliga anser är redovisningens fundamentala uppgift, att ge
information om faktiska händelser. Emellertid tillhandahåller inte anskaffningsvärdet alltför
meningsfull information, eftersom en värdeförändring alltid tenderar att ske i någon
omfattning med finansiella instrument. Följaktligen kan inte verkligt värde beskyllas för att
inte ge meningsfull information, eftersom konceptet ger tydlig information om framtida
händelser i form av förväntade kassaflöden. Den typen av redovisning ger användarna mer
substans i sina beslut, eftersom de inte behöver söka efter ytterligare information, i lika stor
utsträckning som när endast anskaffningsvärdet redovisas, om framtida kassaflöden.
Konceptet kan ge användarna relevant information, men den stora frågan är om för mycket
information måste tillhandahållas. Följaktligen beror det på de olika finansiella instrumenten,
eftersom de kräver olika mycket information för att skapa en förståelse om kassaflödet och
möjlighet till jämförelse.
6.4.3 Konkreta rekommendationer på förändringar för verkligt värde
Verkligt värde bör inte avrådas som värderingskoncept enbart för att
informationsåtergivningen blir större än tidigare, utan det bör uppmuntras till att användas
eftersom användarna blir riktligt informerade om företagens verksamheter. En intressant
paradox är att redovisningens innehåll var en stor orsak till varför den stora depressionen
uppstod, varför också nya regler etablerades för vad som skulle rapporteras. Idag, när verkligt
värde, förespråkas, är innehållet i de finansiella rapporterna tillbaka till dåtidens problem, att
företagen själva har stort inflytande över redovisningen och dessutom bestämmer vad som är
tillräckligt att rapportera. Således har det också varit ett tydligt återkommande problem i
uppsatsen, vilket också har beskrivits och diskuterats, varför nedanstående punkter är de mest
vitala som måste förändras för värderingskonceptet verkligt värde:
•

Redovisningsstandarderna bör innehålla mer direkta och konkreta rekommendationer
om vad som bör redovisas, och också ge mer tydliga exempel på hur det ska utformas
i rapporterna.

•

I syfte att minimera företagens egna tolkningar på olika begrepp och dess innebörd
bör det etableras tydligare definitioner av diverse begrepp som är grundläggande för
konceptet. Exempel på begrepp är liknande instrument och illikvid marknad. Det
finns många olika tolkningar av dessa två begrepp, vilket också gör att redovisningens
innehåll sprids åt många olika håll. För att få bukt med det problemet bör det
återfinnas definitioner i redovisningsstandarderna som tydliggör vad som utgör ett
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liknande instrument och exempel på sådana kan också vara fördelaktigt, tillika vad
som klassificeras som en illikvid marknad.
•

Att uppmuntra företagen till att förklara sina val av metoder och tekniker för att hjälpa
användarna att förstå varför somliga val görs framför andra. Till exempel om en
prisnotering finns tillgänglig men företaget använde en kapitaliseringsmodell istället.

•

Det bör också finnas diskussioner om varför det värderingsunderlag som används
valdes. Det bör ge användarna mer insikt i hur bolagen resonerar kring sin
värderingsprocess och också ge en ökad transparens mellan bolag och
kapitalmarknaden. Dessutom bör det gå att utläsa huruvida det finns eventuella
spekulationer i värderingen, följaktligen hur träffsäkerheten är för värderingen.

•

För att demonstrera att värderingarna är estimeringar bör det redovisas ett intervall
som det korrekta värdet återfinns inom, därefter också en förklaring till hur intervallet
har uppstått och vilka faktorer som utgör grunden för värderingsintervallet. Till
exempel om det finns tydliga skillnader mellan transaktionspriser bör dess intervall
tillkännages och potentiella anledningar till varför de skiljer sig åt. Detta ska göras för
att minimera osäkerheten hos användarna och också erkänna att det finns
tveksamheter i värderingsunderlaget.

•

Det bör rekommenderas att företagen endast tillåts använda egna prismodeller om de
enbart använder observerbar marknadsdata som inputs. Detta för att underlätta
användarnas möjligheter att jämföra värderingsresultat mellan olika finansiella
institutioner.

•

Rekommendationer för egna prismodeller är också att föredra, eftersom det ger
företagen stora möjligheter att influera värderingsresultatet, och det är vitalt att rätt
typ av faktorer kompletterar varandra. Rekommendationerna bör innehålla tydliga
riktlinjer om kontrollmekanismer, såsom att en extern part granskar bolagens egna
prismodeller och försäkrar på så sätt att de är användbara som värderingsverktyg.

•

När observerbar marknadsdata nyttjas bör det rekommenderas att den tydligt
redovisas för varje typ av instrument, såsom aktier, obligationer, derivat med mera,
för att göra innehållet mer relevant och trovärdigt. Går det att verifiera
värderingsunderlaget minimeras också osäkerheten på företagens värderingar, och det
går också att fatta mer konkreta beslut, vilket kan göra att spekulationer minimeras.

•

För att minimera att alla företagen tolkar rekommendationerna för hur inputs ska
rapporteras bör det finns explicita exempel i standarderna för att etablera en tydligare
praxis. Det skulle också göra att redovisningen blir mer användbar som indata till
användarnas statistiska modeller.

•

Tydligare riktlinjer för vilken typ av data som ska rapporteras, att det ska vara både
kvalitativ och kvantitativ samt också i vilket sammanhang den ska redovisas.

•

Bolagen bör också rekommenderas att enbart använda allmänt accepterade
ekonomiska modeller när icke observerbar data nyttjas som inputs. Det gör det lättare
för användarna att förstå hur värderingarna har frambringats, eftersom sådana
modellers faktorer är erkända, vilket gör att jämförelser möjliggörs.
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•

När värderingsmodeller tillämpas som verktyg ska företagen också försöka att hitta
ytterligare referenser för sitt värderingsresultat, i syfte att undvika att
företagsledningen är alltför subjektiv i sina bedömningar.

•

Rekommendera att företagen själva tar ett stort ansvar för sin redovisning och
värdering till verkligt värde.

Att implementera dessa förändringar medför inte automatiskt att värderingskonceptet blir det
ultimata, men en bättre balans kan skapas mellan användarnas förmåga att använda finansiella
rapporter vid ekonomiska beslut och företagens vilja att förmedla sin finansiella situation.
Följaktligen ska det noteras att det är en process och ingenting sker direkt, men i och med att
bolagen själva vill sina intressenter väl bör de ha ett eget intresse i att förbättra sin
redovisning. Dessutom har det redan konstaterats att deras kostnader inte kommer att öka om
föreslagna förändringar implementeras, eftersom de redan bygger på etablerad
värderingsprocess som företagen själva har återgivit. Nackdelen är möjligtvis att bolagen
måste inta en roll som ansvarstagare, vilket inte är i linje med företagsledarnas
nyttomaximeringsperspektiv om möjligheten att påverka resultatet och redovisningens
innehåll. Slutledningen blir att det krävs ett ledarskap från företagen för att förbättra
redovisningens innehåll och också hjälpa användarna att fatta beslut i god tro.
Värderingskonceptet verkligt värde är bara ett redskap för det, varför företagens tankesätt
måste förändras tillsammans med redovisningen. På det sättet kan redovisningens syfte
maximeras och dess innehåll användas till fler områden än ramverken påtänkt.
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7. Diskussion
7.1 Egna reflektioner
Somliga delar inom verkligt värde medför vissa tveksamheter i redovisningen, men konceptet
är det bästa ur ett informationsperspektiv, eftersom innehållet är det mest aktuella och medför
lättnader när bolag värderas. Följaktligen medför det också att skillnaden mellan aktiepriset
och bolagens eget kapital bör minimeras, vilket också bekräftar konceptets betydande roll för
kapitalmarknaden. Således blir det mindre spekulationer om företagens faktiska värde, vilket
också får en positiv effekt på riskinformations innehåll och risktagandet rörande
aktieinvesteringar. Emellertid krävs det ytterligare arbete, som konstaterats, för att skapa
förbättringar och mer förtroende för värderingskonceptet verkligt värde. Under rådande
ekonomiska förhållanden i världen har verkligt värde fått utstå massiv kritik, främst på grund
av den panik som uppstod på kapitalmarknaden under slutet på år 2008, vilket medförde att
tilliten mellan aktörerna försvann.
Marknadspaniken medförde att värderingsprocessen blev påverkad i allra högsta grad.
Framförallt var det nivå-2-tillgångar och nivå-3-tillgångar som inte kunde erhålla ett korrekt
värde, eftersom marknader för sådana instrument slutade att existera. De flesta transaktioner
som existerade uppfyllde inte kraven för vad som likställs med verkligt värde, då
omständigheterna kring transaktionerna var osäkra. Således om transaktionerna var av typen
”fire sale” eller likvidation, varför de inte ska användas som källa, men avsaknaden av
information och referenspriser gjorde att sådana transaktioner användes ändå. Det medförde
att företagens eget kapital urholkades och alla aktörers agerande påskyndade den processen,
varför det också hjälpte till att stjälpa varandras respektive balansräkning. Således påbörjades
diskussioner om att antingen suspendera verkligt värde eller att konceptet anskaffningsvärde
ska användas som ett stöd, under tiden som kapitalmarknaden är under stress, i syfte att
förhindra urholkningen av de finansiella institutens eget kapital. Följaktligen har detta givit
konceptet verkligt värde ett dåligt rykte, eftersom det har påståtts att redovisningskonceptet
orsakade en finansiell härdsmälta.
Ett värderingskoncept ska inte bestämmas utifrån rådande ekonomiska omständigheter, när
det är stabilt tillåts verkligt värde men när det är instabilt medges endast anskaffningsvärdet.
Grundstenen, och också den stora fördelen, med verkligt värde är att företagens
balansräkningar demonstrerar dess aktuella värde, som då också inkluderar
konjunkturfluktueringar, vilket verkligt värde åskådliggör. Användarna ska kunna få insikt
om hur företagen resonerar kring nutiden och framtiden. Självklart måste det finns tydliga
riktlinjer för konceptet, som innefattar rekommendationer som tillåter att fluktueringar inte
orsakar förvirring och kaos på kapitalmarknaden. Att beskylla redovisningens utveckling för
att urholka finansiella instituts eget kapital är inte ett särskilt kompetent påstående. Om
marknaden anses vara effektiv medför det att all lämplig information är medräknad i alla
transaktioner som sker, även de som äger rum när marknaden är under stressförhållanden.
Följaktligen resulterar det i att det är möjligt att påstå att observerbar marknadsdata reflekterar
faktiska omständigheter som också kommer att påverka framtiden, vilket också leder till att
det verkliga värdet påverkas, som det också ska göra. När marknader förändras måste också
finansiella instruments värden variera för att motsvara det aktuella marknadsvärdet, vilket är
det fundamentala på kapitalmarknaden. Om användarna ska kunna använda finansiella
rapporter som beslutsunderlag är det nödvändigt att redovisningsinformationen också
reflekterar alla typer av omständigheter på marknaden och inte bara de positiva.
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Det ska påpekas att många investerare kunde, via värderingskonceptet verkligt värde, fatta
rimliga beslut om de skulle förändra sina positioner innan den finansiella krisen tog sin
kulmen, vilket ändock demonstrerar på att konceptet är användbart. Vidare är det
underförstått att marknader förändras samt att prisnivåer fluktuerar under tiden, och att
använda anskaffningsvärdet som en nödlösning för att minimera förluster kommer också att
skapa mer kaos och osäkerhet för användarna. Som det redan har konstaterats är
anskaffningsvärdet ett koncept som inte är särskilt fördelaktigt ur ett informationsperspektiv,
men däremot när det gäller stabilitet. Konceptet ger tydliga signaler om att endast realiserade
vinster ska påverka eget kapital och inte orealiserade vinster, vilket sker med verkligt värde.
Således härrör detta till redovisningsprinciperna, framförallt realisationsprincipen, vilket har
spelat ut sin innebörd när konceptet verkligt värde implementeras. Huruvida detta är bra eller
dåligt är svårt avgöra, eftersom det baseras mycket på vilken uppgift de finansiella
rapporterna förväntas ha, varför också åsikterna är direkt kopplade till de svaren.
Dagens redovisning har utvecklats avsevärt jämfört med när redovisningsprinciperna
utformades, varför det kan tänkas vara nödvändigt att omformulera principerna för att matcha
utvecklingen. Visserligen är principerna underförstådda i dagens redovisning, och de har
också en influens i värderingskonceptet verkligt värde, varför det är fel att påstå att
principerna inte gör sig gällande. Emellertid ska det noteras att verkligt värde uppfyller
somliga principer mer än andra, såsom rättvis bild, konsekvensprincipen med flera, och det är
likadant med de ytterligare värderingskoncepten, ett koncept kan inte uppfylla alla principer
till fullo. Emellertid har det tidigare givits beskrivningar som tydliggör att verkligt värde är
det koncept som mest motsvarar redovisningsprincipernas innebörd jämfört med andra.
Således motsvarar också verkligt värde det värderingskoncept som redovisningen ska bygga
på, men att förbättra dess demonstrerade brister är vitalt för att etablera ett djupare förtroende
för konceptet.
Vidare är det inte konceptet i sig som är felaktigt, utan det är en del inom det som försvårar
värderingsprocessen, nämligen nivå-3-tillgångar, då deras värderingsunderlag är ytterst svårt
att exakt fastställa. Kritiken har främst riktats mot att värderingsmodeller tillämpas, men den
faktiska orsaken till problematiken för verkligt värde är inte metoden utan typen av
instrument, nämligen nivå-3-tillgångar. Sådana tillgångar har likställt med Collateralized Debt
Obligations och kreditderivat (credit default swaps, CDS), eftersom de inte handlas på en
aktiv, likvid och reglerad marknad. Kreditderivat tenderar också att grupperas samman med
”over-the-counter-derivatives”, eftersom sådana avtal ingås mellan parter på en privat
basis232. Oftast köper investerare en sådan försäkring för att skydda sin investering, i aktier
eller företagscertifikat, men somliga spekulerar via kreditderivat om bolagens solvens och
utfärdar försäkringar och genererar vinster på premiebetalningarna. Metodiken kring
instrumentet i sig är inte särskilt komplicerat, men värderingsprocessen för ägarna av dem är
däremot mer komplex. Det enda verktyget som är tillämpligt är simuleringar, eftersom
åtskilliga faktorer påverkar dess aktuella värde och de två viktigaste är motpartsrisken och
risken att bolaget, vars utfärdade tillgång är försäkrad, blir insolvent. Därtill tillkommer också
förväntade kassaflöden och löptiden på instrumentet. Därför finns det specifika modeller som
genererar värden, vilka är statistiska sannolikhetsmodeller och diskonterade kassaflöden.
Värderingen implementeras på följande sätt: Först beräknas sannolikheter rörande huruvida
betalningar eller instrumentet ska förfalla. När väl sannolikheten har framräknats
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Till exempel: person A frågar person B om denne är intresserad att försäkra aktier som person A anskaffat,
risken att bolaget ska gå i konkurs är låg och riskpriset bestäms till 5 %. Det medför att person A ska betala
person B 5 kronor för varje 100 kronor denne vill försäkra.
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multipliceras den faktorn med det diskonterade kassaflödet, vilket ger det estimerade nuvärdet
på kreditderivatet.
Det kan konstateras att nivå-3-tillgångarna medför komplikationer för hela
värderingskonceptet verkligt värde och tills marknader har etablerats kommer sådana
tillgångar alltid att minska balansräkningens relevans i användarnas perspektiv. Alla nya
instrument i framtiden kommer automatiskt att klassificeras som nivå-3-tillgångar tills de
nödvändiga rekvisiten uppfylls, att marknaden kan generera prisnoteringar eller observerbar
marknadsdata. Om inte något av detta kan frambringas är företagens egna antaganden det
enda som finns tillgängligt och kommer då automatiskt att utgöra värderingsunderlaget.
Redovisningen har skapat en möjlig restpost, som hjälper användarna att förstå vilka typer av
instrument som inte kan värderas utifrån observerbar data, utan kräver subjektiv information.
Detta ska inte nödvändigtvis tolkas som någonting negativt, eftersom det ger en insikt i hur
bolagen agerar och placerar sitt kapital i förhoppning om att generera kassaflöde. Bara för att
nivå-3-tillgångars värdering inte är särskilt relevant och trovärdig innebär inte det att
informationen inte är användbar. Dessutom är det värdering till verkligt värde som gör
informationen om instrumenten intressant.
Om konceptet anskaffningsvärdet skulle tillämpas för att värdera dagens nivå-3-tillgångar
skulle det få effekter. Balansräkningarna skulle bli missvisande eftersom de skulle visa ett för
högt värde kontra deras verkliga värde233. Anskaffningsvärdet medför minimalt med problem
när tillgångar ska värderas, eftersom konceptet inte innehåller komplexa värderingsmodeller,
men informationsinnehållet blir sämre. Det är alltid enkelt att påstå att någonting som är
invecklat och relativt komplext att förstå inte är bra för omvärlden, men för användarna kan
värderingskonceptet verkligt värde vara till hjälp, på grund av informationsinnehållet.
Användarna kommer att få mer problem om komplexa instrument värderas till sitt
anskaffningsvärde, eftersom investerarna måste bena ut företagens potential att generera
kassaflöde. Därtill kommer investerare att få svårigheter att utföra en precis värdering av
bolag som är ägare till nivå-3-tillgångar. Emellertid är inte det relevanta vilket
värderingskoncept som ska appliceras på problematiska instrument, utan hur de kan värderas
på ett korrekt sätt, i syfte att hjälpa användarna. Verkligt värde bör kunna ge ett mer exakt
värde än vad anskaffningsvärdet visar. Följaktligen löses inte problemet genom att bara bota
symptomen (i detta fall att nivå-3-tillgångar inte kan värderas på ett säkerställt sätt eller till
anskaffningsvärdet) utan det kräver att orsaken till problemet förstås, analyseras och åtgärdas.
Det innebär att nivå-3-tillgångar erhåller möjligheten att kunna handlas på en aktiv marknad
med aktörer som agerar utifrån likvärdig information, se bilaga 5 för exempel på hur det kan
genomföras. Att skuldbelägga redovisningen, närmare bestämt metoder för verkligt värde,
som en faktor till oförmågan att inte kunna värdera alla typer av finansiella instrument är inte
hela sanningen.
Verkligt värde grundar sig på att kapitalmarknaden är effektiv och att data som erhålls från
den är korrekt i det hänseendet att den är användbar som värderingsunderlag.
Värderingskonceptet är därför inte orsaken utan bara ett ytterligare symptom eller bieffekt på
det grundläggande problemet som härstammar från kapitalmarknaden, att alla instrument inte
har utvecklade marknader samt observerbar data. Följaktligen ska standardsättarna berömmas
för att de har löst de problemen genom att acceptera simuleringar med icke observerbar indata
som värderingsunderlag, som möjliggör för bolagen att ge en estimering på instrumentens
värde. Därför bör FASB och IASB fortsätta sitt arbete med verkligt värde och
233

Hänsyn måste emellertid tas till att dagens nivå-3-tillgångars värderingar är uppskattningar och inte faktiska.
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kapitalmarknaden utvecklar sin handel för nya instrument. En intressant aspekt är om
standardsättarna skulle samarbeta med kapitalmarknadens aktörer för att utveckla marknader
och frambringandet av prisnoteringar, vilket skulle gynna både redovisningen och
kapitalmarknaden. Det kommer att lösa de rådande problemen och kanske minimera framtida,
samt också ge en tydligare insikt i att verkligt värde är det mest lämpliga värderingskonceptet
i modern tid. Dessutom framställs redovisningen som ytterst tveksam om det inte finns en
konsensus om framtidens värderingskoncept, och att ta till historiska koncept inger inte
förtroende. Historia ska endast ge riktlinjer för framtiden och inte anses som en
problemlösning när svårigheter uppstår.
När aktörerna väl har insett att verkligt värde är framtidens redovisning väcks nya frågor
rörande dess metoder, nämligen vad är bäst; mark-to-market eller mark-to-model? Det är en
fråga som är ytterst aktuell i USA i debatten om värdering till verkligt värde. De båda
metodernas grundläggande existens är ganska simpel, om verkligt värde ska fastställas via den
faktiska marknaden eller via den hypotetiska marknaden. Dessutom förklarar de två
metoderna också varför begreppet ”marknadsvärde” inte fungerar som en definition av
verkligt värde, och varför begreppet ”verkligt värde” är något eget. Marknadsvärdet är
summan av en transaktion som genomförs på marknaden, men när värderingsmodeller
tillämpas finns det ingen marknad. Därför blir summan då en estimering av vad ett
transaktionspris skulle kunna tänkas vara om en transaktion skulle äga rum, varför det
resultatet inte kan kallas marknadsvärde, utan det blir dess verkliga värde. Det blir alltså en
estimering av det faktiska marknadsvärdet, men på grund av dess uppskattning blir det inget
definitivt, varför begreppet ”verkligt” måste användas. Ingen kan exakt bestämma vad som
innebär med ”verkligt värde”, det är mindre explicit i sin innebörd, varför estimerade värden
också kan inkluderas i begreppet. Begreppet ”marknadsvärde” är mer definierat och kan
endast erhållas via en transaktion som sker på marknaden och det går inte att frambringa ett
marknadsvärde via modeller, eftersom dess metodik inte innefattar marknaden. Således
medför det att verkligt värde inte ska likställas med marknadsvärdet.
Semantik har redan fastställts som en vital del inom värderingskonceptet, men vad det
anbelangar de två ovannämnda metoderna har inte semantik en särskilt stor betydelse. Utan
diskussionen kring de två metoderna har fokuserat på flertalet olika områden (vilka också har
behandlats) men några exempel är:
•

Om prisnoteringar är överlägsna värderingsmodeller eller tvärtom

•

Huruvida subjektiviteten i simuleringar är riskfyllda

•

Marknadens effektivitet, om prisnoteringar ger det rätta värdet.

•

Om nivå-3 ska finnas kvar på grund av svårigheterna med dess värdering

Det är en tydlig bedömningsfråga huruvida prisnoteringar är mer fördelaktigare än
värderingsmodeller, men det ska påpekas att integriteten i värderingsprocessen har en
avgörande roll i den frågan, varför det också är nödvändigt att ta hänsyn till det. Oavsett om
värderingsprocessen har en stor integritet kommer prisnoteringar alltid vara mer väsentliga än
simuleringars värderingsresultat. Marknadsaktörernas faktiska transaktionspriser har av
tradition en större betydelse när beslut ska fattas. Emellertid finns det en paradox i detta. Alla
aktiva investerare använder matematiska modeller när tekniska analyser utförs i syfte att fatta
beslut. För hedgefonder är det ytterst vanligt att sådana tekniker tillämpas för att kunna veta
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när det är lämpligt att köpa eller sälja olika typer av instrument på alla de olika marknaderna,
såsom aktie-, valuta-, ränte- och råvarumarknaden. Att investerare har sådan tillit till sina
simuleringar när de förvaltar sitt kapital är anmärkningsvärt, då de kritiserar
värderingskonceptet verkligt värde för att tillåta värderingsmodeller som verktyg, framförallt
att finansiella institut tillämpar dem. Modellerna som används i värderingsprocessen tenderar
att vara allmänt accepterade, men det finns tydliga tendenser att egna prismodeller blir alltmer
vanligare, vilket redan är etablerat inom kapitalförvaltning. Ett ytterligare vanligt
användningsområde som simuleringar tillämpas på är för att upptäcka undervärderade
instrument. När värderingsmodeller används för att fastställa tillgångars verkliga värde
tenderar det att vara på sådana instrument som inte har den exakta underliggande data, vilket
till exempel aktier har via finansiella rapporter.
Ett tydligt exempel som demonstrerar tillgångar med få underliggande data är instrumentet
kreditderivat, där investerare använder simuleringar för att fastställa estimerade scenarion för
sin investering. Detta är precis vad värderingsprocessen för kreditderivat försöker bestämma,
men argumentet till varför modeller inte ska användas i redovisningen förklaras av orden
”estimerade scenarion”. I investeringsbesluten ingår alltid ett risktagande och det är inte en
definitiv händelse, antingen blir det vinst eller förlust, men redovisningens krav är högre än
det. Innehållet i redovisningen ska vara mer definitiv, vilket inte sker när modeller tillämpas.
Användarna är kunniga och vill inte ha företagens estimeringar om sina instruments värden,
utan de vill erhålla en definitiv rapportering. Om företagen också ska syssla med
uppskattningar behöver det inte finnas några värderingar, eftersom användarna skulle då
själva kunna utföra dem. Vem som skriver in modellens inputs gör ingen skillnad, eftersom
värderingar som uppskattas aldrig kan anklagas för att vara fel, varför allas estimeringar är
mer eller mindre acceptabla. Beroende på vilket perspektiv problemet väljs att skådas på
kommer det att påverka huruvida värderingsmodeller accepteras som en del i verkligt värde
eller inte.
Vidare går det alltid att spekulera om modeller ger ett bättre värderingsresultat än vad
transaktionspriser gör. När simuleringar tillämpas är det användaren själv som beslutar vilka
faktorer som ska påverka utgången och hur många, samt hur de associeras till varandra (om
det finns ett linjärt förhållande används korrelation som mätvärde). På så sätt kan modellens
resultat inkludera många olika data, och eftersom data (utgår ifrån att den är observerbar) är
tillgänglig för alla, ska simuleringens resultat inte vara sämre än ett faktiskt transaktionspris.
Marknadsaktörer använder alltid tillgänglig marknadsinformation för att kunna förhandla och
bestämma ett transaktionspris och den är likadan som indata är i värderingsmodellerna.
Följaktligen bör det resultera i att modellens utgång ska vara likadan som marknadens
transaktionspris, eftersom värderingsunderlaget för de båda är likadant. Därför är det inte
modellerna i sig som skapar problem utan det är, som konstaterats tidigare, att icke
observerbar data nyttjas för att värdera nivå-3-tillgångar.
För nivå-3-tillgångar är värderingsprocessens integritet det kanske mest betydelsefulla, dock
kan det diskuteras, eftersom typen av indata och värderingsmodell har en direkt påverkan på
värderingsutgången. Emellertid kan mindre lämplig data och egentillverkade simuleringars
dåliga rykte motverkas om bolagens integritet är allmänt erkänd som strikt och robust, då på
vad som accepteras som lämpligt i värderingsprocessen. Det är företagen som har ansvaret
här, och kan påverka debatten på ett konstruktivt sätt. Till en början krävs det att deras rykte,
att vilja influera sina resultat, minimeras i syfte att bygga upp ett förtroende hos användarna
och även arbeta på att erhålla kapitalmarknadens tillit. När modeller används handlar det
enbart om trovärdighet, och eftersom företagsledningens attityd är erkänd krävs det ett ändrat
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tankesätt hos dem också. Innan det finns en allmän konsensus om att simuleringars resultat är
acceptabla kommer alltid prisnoteringar att föredras, fastän de inte nödvändigtvis är bättre. I
uppsatsen har det åskådliggjorts att värderingsmodeller inte är undermålig som metod, utan
det avgörande är hur de tillämpas och i vilken omfattning dess värderingsprocess rapporteras.
Emellertid krävs det ytterligare forskning för att rekommendationerna för hur värdering till
verkligt värde ska fungera till sin fulla potential, men en omfattande grund har etablerats.

7.2 Fortsatta studier
Uppsatsens ämne är mycket intressant och passande då diskussionen om verkligt värde för
finansiella instrument är aktuell, varför också en fördjupad förståelse om värderingskonceptet
och dess funktion har etablerats och som kan påverka debatten. Emellertid kan det vara
nödvändigt med utförligare empiriska undersökningar för att säkerställa uppsatsens resultat,
eftersom området är relativt outforskat. Dock ska det påpekas att det finns ett fåtal användbara
studier om konceptet verkligt värde. Studiens resultat demonstrerar att verkligt värde är
relativt nytt och kräver ytterligare penetrering för att frambringa tydliga riktlinjer om hur
konceptet ska användas i dagens redovisning.
En intressant aspekt att studera är huruvida användarna anser att företagens rapportering om
värdering till verkligt värde är tillfredställande för att de ska kunna fatta ekonomiska beslut,
utan att bekymra sig om undermålig informationsåtergivning och korrekt innehåll. Vidare kan
det också vara lämpligt att jämföra mer ingående på varje bolags respektive värdering av sina
finansiella instrument. Fokus ska då placeras på om tillgångarnas värderingsresultat går att
jämföra mellan bolagen och konkludera huruvida det finns signifikanta skillnader i
värderingsunderlaget och hur det tolkas. Den genomförda studien fokuserade inte på själva
värderingarna utan hur värderingarna frambringades, varför studier om det ovannämnda
kommer att komplettera uppsatsens resultat och även redan existerande forskning samt också
skapa ytterligare underlag för att påverka debatten.
Det kanske mest centrala inom uppsatsens resultat är att värderingsmodeller påverkar
värderingens trovärdighet, varför det är nödvändigt att studera huruvida det är möjligt att få
marknaden att acceptera simuleringar som verktyg. Frågorna som bör vara i fokus är varför
datamodeller inte är acceptabla? Vad som krävs från modellerna? Hur de ska skapa
trovärdighet? Vem har ansvaret för hur de tillämpas (företagen eller standardsättarna eller
båda)? Orsaken till att det området är intressant och viktigt är eftersom det är nödvändigt att
skapa förståelse om hur verkligt värde ska utformas i syfte att generera en allmän acceptans
för konceptet.
Den genomförda studien har etablerat att företagens tillämpande av värderingsmodeller har en
stor betydelse för verkligt värde, men det krävs fler empiriska undersökningar för att validera
studiens resultat. Därtill måste insikt etableras om vad användarna anser om att simuleringar
används för att värdera instrument. Det är också nödvändigt att skapa förståelse för vilken typ
av information, kvalitativ, kvantitativ eller båda, som ska rapporteras, och hur det ska göras
för att inte informationsutbudet ska bli för omfattande. Studien förespråkar att de båda ska
komplettera varandra, för att ramverkens fyra kvalitativa egenskaper ska uppfyllas. För att
validera sådana konklusioner krävs det utförligare studier rörande vad som är lämpligt att
rapportera. Dessutom behöver det fastställas huruvida studiens förslag på rapporteringsnivån
för värdering till verkligt värde går att uppfylla utifrån ramverkens fyra avgränsare.
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Förutom ovannämnda område kan det vara lämpligt att göra en ny undersökning om hur de
finansiella instituten implementerar värdering till verkligt värde efter att SFAS 157 har
adopterats av hela regionen i USA. Syftet med det är att öka förståelsen för huruvida bolagen
förändrar sitt beteende och tolkningar över tiden eller om de kvarstår med sina ursprungliga
versioner och värderingsprocesser. Tillika är det också nödvändigt att undersöka eventuella
förändringar som görs i redovisningsstandarderna i syfte att kontrollera om konceptet
förändras med hänsyn till tidigare studiers förslag om förbättringar. Uppsatsen har presenterat
åtskilliga förslag på förändringar som kan göra värderingskonceptet mer användarvänligt och
också användbart för bolagen själva, varför det vore intressant att granska eventuella framtida
förändringar jämfört med redan föreslagna förändringar från tidigare forskning.
Uppsatsen har presenterat material som kan klassificeras som ett första steg i forskningen om
hur finansiella instrument värderas till verkligt värde och hur det ska redovisas, samt
problematiken med det. Som åskådliggjorts finns det flera ytterligare aspekter som bör
studeras för att få en tydligare bild över värderingskonceptet, samt också finna mer explicita
lösningar på de problem som studien har påvisat. Således är det undersökta området inte
uttömt, utan ljus har endast frambringats på en vital del inom redovisningen.
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8. Slutsatser
8.1 Redovisningsstandardernas utformning
•

Både FASB och IASB rekommenderar att två huvudmetoder tillämpas, prisnoteringar
(mark-to-market) och värderingsmodeller (mark-to-model), när finansiella instruments
verkliga värde ska fastställas. De båda huvudmetoderna innehar flertalet
underliggande tekniker. För prisnoteringar gäller att de inhämtas från börser, mäklare
eller dylikt. När det gäller värderingsmodeller tillämpas matrixprissättning,
diskonterade kassaflöden, prisoptionsmodeller och egna prismodeller.

•

I SFAS 157 exemplifieras lämplig inputs till värderingsmodeller, men de är bara
förslag och FASB accepterar att bolagen själva bestämmer vilken data som är lämplig.
I IAS 39 redogörs tydligt vilka inputs som ska användas när värderingsmodeller
nyttjas. Båda standardsättarna rekommenderar att direkt observerbar marknadsdata ska
maximeras som indata, men tillåter även att egna antaganden görs, emellertid är IASB
restriktiv till egna antaganden.

•

Likheter som de båda standardsättarna demonstrerar:
– Grundläggande tolkning av hur verkligt värde frambringas
– Vilka två värderingsmetoder som ska tillämpas
– Var prisnoteringar inhämtas och på vilken typ av marknad
– Typ av observerbar data som ska nyttjas och att den ska maximeras som
underlag

•

Skillnader som de båda standardsättarna demonstrerar:
– Typ av pris som likställs med verkligt värde
– FASB använder en hierarki för verkligt värde som baseras på
värderingsunderlaget, medan IASB prioriterar vilken typ av metod som
tillämpas
– FASB detaljstyr mindre än IASB och det är speciellt tydligt för
rekommendationerna om att simuleringar får tillämpas
– FASB är inte restriktiv till att egna antaganden används som inputs
– FASB tillåter mer influens från företagen i värderingsprocess än IASB

•

Både FASB och IASB har tydliga krav på att användaren ska kunna utvärdera hur
värderingarna genomförs. De data som utgör värderingsunderlaget och teknikerna för
att frambringa värderingen rekommenderas åskådliggöras i de finansiella rapporterna.

•

Redovisningens utformning och innehåll påverkas direkt av att FASB rekommenderar
hierarkin för verkligt värde, eftersom den strukturerar hur de finansiella instrumenten
värderas och också redovisas. De båda standarsättarna uttrycker inte särskilt tydligt
vad som ska rapporteras. Ingenting nämns om vilken typ av data som ska rapporteras,
kvalitativ och/eller kvantitativ.
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8.2 Tillämpningen i praktiken
•

De finansiella instituten tillämpar de två huvudmetoderna för verkligt värde, men
nyttjar egna prismodeller i större utsträckning än vad SFAS 157 och IAS 39
föreskriver. Företagen tenderar att använda många olika modeller istället för ett fåtal
som fastställs i standarderna. Bolagens värderingsunderlag är i linje med vad som
rekommenderas i SFAS 157 och IAS 39, men de nyttjar fler än de som exemplifieras i
standarderna, och många företag använder resultat från statistiska verktyg som data.
Förutom detta tenderar alla bolag att tillämpa marknadsobserverbar data i så stor
utsträckning som möjligt, men många finansiella institut använder egna antaganden
när simuleringar används.

•

Likheter som de båda regionerna demonstrerar:
– Två huvudmetoder tillämpas, prisnoteringar och värderingsmodeller
– De underliggande teknikerna för de båda huvudmetoderna
– Vilka typer av inputs som nyttjas
– De vanligaste datamodellerna, kapitaliseringstekniken och prisoptionsmodeller
– Användandet av icke observerbar data
– Att en värderingshierarki tillämpas av flertalet företag

•

Skillnader som de båda regionerna demonstrerar:
– Typer av olika prisoptionsmodeller som tillämpas
– Amerikanska bolag nyttjar fler olika inputs än de europeiska bolagen
– Europeiska bolag använder egna antaganden i större utsträckning än
amerikanska

•

Tydliga fördelar med de båda huvudmetoderna är:
– De ämnar frambringa en värdering på alla typer av finansiella instrument
– Prisnoteringar är en högst objektiv metod
– Värderingsmodeller kan frambringa en värdering på komplexa instrument
– Allmänt accepterade ekonomiska modeller minimerar företagens influens
– Subjektiviteten minimeras när observerbar marknadsdata används som inputs
– Värderingsresultat erhållna från värderingsmodeller har ett bredare underlag än
vad prisnoteringar har, eftersom de baserar värderingen på data och antalet
inputs bestäms av modellen
– Prisnoteringar är ett mer verkligt värde än ett simuleringsresultat, eftersom det
är marknadsaktörer som har genomfört en faktisk transaktion

•

Tydliga nackdelar med de båda huvudmetoderna är:
– Prisnoteringens kvalité påverkas direkt av två faktorer, egenskaperna på det
jämförande instrumentet, identiskt eller likvärdigt samt vilken typ av marknad,
aktiv och likvid eller inaktiv och illikvid
– Värderingsmodeller är en markant subjektiv metod
– När företagen använder egna prismodeller medför det ett godtyckligt beteende
– Eftersom värderingsmodeller bygger sin värdering på inputs blir det stor
spridning på värderingsunderlaget och tillika värderingsresultatet
– En simulering är automatiskt influerad av dem som utför den
– Datamodeller ger en estimerad värdering, och har inte tagit hänsyn till både
köparen och säljaren, utan endast säljaren
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•

Rapporteringsnivån är inte tillfredställande, då värdering till verkligt värde är
användbar om redovisningen återger värderingsprocessen på ett kvalitetsinriktat sätt
(uppfyller ramverkens riktlinjer), vilket inte uppmärksammas av företagen. Emellertid
påvisar den europeiska regionen bättre och tydligare redovisning än den amerikanska
regionen, men vad som redovisas är relativt likvärdigt för de båda regionerna.

•

Företagens rapportering av sina respektive värderingsprocesser är relativt lika för de
båda regionerna. Alla bolagen redovisar endast kvalitativ data, i form av vilka typer av
inputs de använder, men inte dess värden, vilket gör att användarna får det svårt att
utvärdera relevansen i de finansiella instrumentens värderingar. Bolagens redovisning
påvisas ha låg trovärdighet, då värderingsprocessen inte rapporteras på ett lämpligt sätt

•

Utifrån de rekommendationer som ställs upp i standarderna begår företagen inte några
fel, då deras rapportering kan anses vara i linje med rekommendationerna. Emellertid
uppfylls inte kraven som förordas i standardsättarnas respektive ramverk, eftersom
användarna inte kan tillämpa företagens redovisning av värdering till verkligt värde i
den omfattning som förordas, således har rapporterna en låg användbarhet.

8.3 Normativt perspektiv
•

Standardsättarna bör konstruera en enhetlig och tydlig definition på verkligt värde, för
att minimera företagens möjligheter att göra fritolkningar som kan påverka
värderingsprocessen negativt.

•

Prisnoteringar ska användas på identiska tillgångar och på likvärdiga instrument, om
en tydlig definition utarbetas på vad som klassificeras som en likvärdig tillgång, för att
minimera möjligheterna till arbiträrt beteende i värderingsprocessen.

•

Värderingsmodeller ska inte tas bort, eftersom de är användbara på dagens
kapitalmarknad, varför de också ska tillämpas inom redovisningen. Det som bör
förändras är att observerbar data bör få användas på alla typer av modeller, även
egentillverkade, men icke observerbar data bör endast få nyttjas av allmänt
accepterade modeller.

•

Värderingsunderlaget bör vara i fokus och inte vilken typ av metod som tillämpas.
FASB har erkänt detta med sin hierarki för verkligt värde, varför IASB bör göra en
likadan rekommendation, speciellt då företagen redan använder en nivåstege.

•

För att förslagen ska kunna fungera krävs det också ett stort ansvar från företagen,
men det måste finnas tydliga riktlinjer i redovisningsstandarderna, som ämnar göra
redovisningen mer enhetlig och användbar för att fatta ekonomiska beslut.
Standardsättarna bör uppmärksamma att det krävs mer explicita rekommendationer
som tydliggör och frambringar värderingskonceptets fulla potential.

•

Värderingsprocessen för verkligt värde kräver god rapporteringsnivå, och för att den
mest relevanta informationen ska återges bör rekommendationerna formuleras på ett
mer konkretare sätt. Fokus bör placeras på värderingsunderlaget och att både kvalitativ
och kvantitativ data redovisas. Det bör gå att utläsa exakt vilket värderingsunderlag
och värderingsverktyg som tillämpas för varje grupp av finansiella tillgångar.
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Bilagor
Bilaga 1
Inledning
Under sommaren 2007 uppdagades en skandal inom bolånemarknaden i USA. Den krisen har
medfört en förändring kring hur företagen ska värdera sina finansiella tillgångar, då de
värderas till verkligt värde. Under den senaste tiden har detta uppmärksammats, och då har
det främst fokuserats kring hur företagen ska värdera sina finansiella tillgångar som har en
direkt koppling till alla utställda bolån. Värderingsproblemen finns på även på hela
kapitalmarknaden, vilket påverkar nästan alla finansiella tillgångar, då det råder en stor
osäkerhet och stress på alla finansiella marknader. Problemen som härrör alla finansiella
tillgångars värdering grundar sig dock på de utställda krediterna och det påbörjades några år
tidigare än 2007.
Bakgrunden till värderingsproblemen
Från 2001, då IT-krashen inträffade och framåt tills slutet på 2007 har världen arbetat sig ur
en lågkonjunktur och etablerat sig en högkonjunktur234. Det är framförallt på grund av BRICländerna som världen har sett ett sådant uppsving i ekonomin. Denna tillväxt beror i första
hand på dessa fyra länders stora efterfråga på råvaror och humankapital. BRIC-ländernas
efterfråga gjorde att den amerikanska utgången ifrån lågkonjunkturen blev relativ kort, endast
två år. I slutet på 2003 flödade ekonomin igen i USA och BNP hade ökat, vilket gjorde att
arbetslösheten minskade för varje år som ekonomin återhämtade sig235. I en lågkonjunktur är
penningefterfrågan låg eftersom sysselsättningen är låg, vilket gör att centralbankens styrränta
är låg för att göra pengar billigare i hänsyn att stimulera ekonomin. När en ekonomi är i en
övergångsperiod, från lågkonjunktur till högkonjunktur, tenderar sysselsättningen att öka
snabbare än bankernas utlåningsränta, vilket gör att bankerna har potentiell säkerhet vid
utlåning, eftersom löner och tillgångar ökar stegvist i värde. När en ekonomi är i en
högkonjunktur är sysselsättningen hög och bruttonationalprodukten (BNP) är hög. När
arbetslösheten är låg tenderar inflationstrycket att öka, eftersom penningefterfrågan är hög.
För att reglera penningefterfrågan och strama åt penningutbudet arbetar centralbankerna med
styrräntan, och den höjs för att göra pengar kostsammare för att minimera penningutbudet.
När styrräntan är hög är också bankerna utlåningsränta hög, och på grund av det, samt att
sysselsättningen är hög är bankerna mer villiga att ge ut lån till marknaden. Största orsaken
till det fenomenet är att låntagarna har bra säkerheter som underliggande tillgångar och
betalningsförmåga. Detta var precis vad som hände i USA under åren 2003-2006, nämligen
att bankerna ökade sin utlåning för husköp till allmänheten.
Att köpa och äga ett hus är en dyr investering och för att kunna ha råd att köpa ett krävs det
hjälp med finansieringen. Det är emellertid förståeligt att alla inte kan ha möjlighet att köpa
sig ett hus rent ekonomiskt. När personer inte har råd, baserat på sina sparade medel, är nästa
alternativ att ansöka om ett lån från en bank. På grund av att USA hade tagit sig ur en
lågkonjunktur och tillgångarna var undervärderade har bankerna haft stora säkerheter för sin
utlåning, via de underliggande tillgångarnas potentiella värdeökning. Bankerna var väldigt
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givmilda med sina krediter under många år på 2000-talet236, vilket kan förklaras av just
tillgångarnas värdeökningar för varje år. Huspriserna stod väldigt lågt i början av 2000-talet,
vilket gjorde att bankernas krediter inte blev alltför höga, dessutom var räntenivån ganska låg,
som förklaras av konjunktursituationen, vilken också hjälpte till att bidra till lånehysterin som
fanns. På grund av att priserna var låga finns det oftast ett stort potentiellt övervärde i husen.
Medianpriserna för fastigheterna i USA visar också det, nämligen att priserna steg för varje år
på 2000-talet fram till 2007237. Övervärdet kunde sedan bankerna använda som säkerhet när
lånen tecknades238. Vid lån bör också låntagaren erlägga en handpenning på köpet och
procentsatsen varierar, vid husköp brukar det normalt vara omkring tio procent på huspriset.
Bankerna i USA hade låga krav på handpenningen, nivån kunde ligga på så lågt som noll
procent, men den lägsta procentsats som var vanligast var tre procent i handpenning239.
Metoden gjorde att bankerna ökade sin risk, eftersom lånesumman blev större och låntagaren
inte hade någon säkerhet, förutom den potentiella värdeökningen i fastigheten, men den
ökningen skulle först komma i framtiden, vilket är att anse som spekulation. Krediterna som
gavs ut erbjöds på spekulation, varför fastighetsbubblan i USA var ett faktum.
Fastighetspriserna ökade inte av sig självt, hjälpen kom från flera aktörer. De som hjälpte till
att öka på fastighetspriserna var bland annat fastighetsmäklarna, eftersom de värderar husen.
Fastighetsmäklarna var emellertid inte de enda mäklarna som var en bidragande orsak till
varför fler och fler människor gick och ansökte om huslån, utan det var också lånemäklarna.
Lånemäklare är de som har den första kontakten med konsumenterna i USA och de baserar
sina lån utifrån marknadspriserna för de olika typerna av lån. Ett exempel som tydliggör hur
en lånemäklare arbetar240. En konsument är intresserad av att köpa ett hus, och tar sedan
kontakt med en lånemäklare. Därefter gör mäklaren gör upp ett avtal med konsumenten om
ett lån med en ränta på tio procent, och marknadspriset på ett sådant lån kan vara omkring
nio procent. När låneavtalet är avklarat presenterar lånemäklaren det för en bank, som sedan
finansierar lånet till marknadsräntan, och mellanskillnaden erhåller lånemäklaren i
provision. Lånemäklarna kan också paketera lån och presentera dem för investerare, som
sedan finansierar lånen. Det behöver alltså inte bara vara banker som utger lånen, utan det
beror på vem lånemäklaren kontaktar. Detta var också en anledning till varför det skapades så
många lån, det fanns ett stort intresse hos de flesta marknadsaktörer, främst då hos banker och
lånemäklarna, att krediter skapades.
Fastighetsmäklarna och lånemäklarna har inte ett direkt samarbete, men i det här hänseendet
kan det diskuteras huruvida samarbeten förekom. Fastighetsmäklarna uppmuntrade de
eventuella husägarna till att inse att husen inte var för dyra för dem, och att de skulle få lån
om de ansökte om ett. Egenintresset hos fastighetsmäklarna är stort, deras arvoden beror på
huspriserna och ökar med antalet hus de säljer. När sedan köparna ville köpa huset
kontaktades lånemäklaren som erbjöd de förmånliga lånen, vilka var konstruerade i
spekulerande fastighetspriser. Via detta koncept tjänade de finansiella instituten pengar på alla
de lån som de gav ut och lånemäklarna fick sin provision via avgifter och eller
mellanskillnaden på låneräntan och marknadsräntan och fastighetsmäklarna fick sälja
fastigheter. Dessa tre grupper var alla skyldiga till att skapa dessa lån. Lånen som utställdes
var väldigt riskfyllda för bankerna, men inte för mäklarna, och av den anledningen var det
ändå bankerna som styrde fastighetsmarknaden, de avgjorde om en försäljning skulle ske eller
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inte. En försäljning låg i kapitalmarknadens intresse, varför bankerna hade lösningar på sitt
problem med risken.
Innovationen hos de finansiella instituten
Bankerna var tvungna att på något sätt minimera den risk som de utsatte sig själva för via den
givmilda utlåningen. Det styrmedel som bankerna använder är räntan på lånet, som speglar
risken med transaktionen, en låg ränta innebär stor säkerhet och en hög ränta innebär stor
osäkerhet. Vidare är också räntan den kostnad som låntagaren måste betala långivaren när
denne har fått tillgång till krediten. Det var inte bara osäkerheten som gjorde att bankernas
kreditränta var hög, utan det berodde också på den amerikanska ekonomin. Under senare
delen av 2005 hade den amerikanska ekonomin tagit sig in i en högkonjunktur, vilket hade
gjort att styrräntan hade höjts, vilket fick effekter hos bankernas utlåningsränta241. Bankerna i
USA hade därför högre räntor på sin utlåning, som kom att påverka låntagarna negativt, då
ränteuppläggen oftast var av typen rörlig. Effekten av en hög ränta är att lånet blir dyrare, och
amorteringsbeloppen blir mindre, vilket gör att amorteringstakten blir längre och det gör att
bankerna får större intäkter på sin utlåning. På somliga krediter betalade låntagaren till en
början bara räntan på lånet för att ha råd med lånet, och efter att lånet hade finansierats om
skulle låntagaren börja amortera på krediten242.
Vidare fanns det också banklån som hade en låg ränta under de två första åren, för att sedan
drastiskt höjas när lånen omförhandlas243. Bankerna arbetade på detta sätt på grund av att de
är företag som vill generera vinster, och genom att ha en stor utlåning erhåller bankerna större
ränteintäkter, vilket är viktigt för räntenettot. Av den anledningen var bankerna också mer
medgörliga till krediter under högkonjunkturen. Med tiden skapade samhället en trend, att fler
och fler gavs möjligheten till husköp, vilket också gjort att huspriserna stigit. Huspriserna
ökade på grund av att utbudet minskade på bekostnad av att efterfrågan ökat. Resultatet blev
att bankernas utlåning ökade och ränteintäkterna blev större och större, eftersom räntan för
krediterna ökade i takt med att huspriserna steg. Dessutom ökade också värdet i krediterna
och alla finansiella instrument kopplade till fastigheterna, men också generellt på
kapitalmarknaden, eftersom de finansiella institutens vinster ökade. Anledningen till varför
vinsterna ökade var inte bara på grund av ränteintäkterna, utan främst via pro aktiva
värderingsmodeller, då värderingen tenderar att ske med hjälp av de underliggande
tillgångarna eller via diskonterade kassaflöden.
När huspriserna steg är den första tanken att färre kunder erhöll lån, men effekten blev
tvärtom, och fler människor kunde få krediter, oavsett om de var kreditvärdiga eller inte. På så
sätt bör inte bankerna resonera, utan en bank bör basera sin utlåning på folkets
kreditvärdighet, vilket är förmågan att betala tillbaka lånet. I USA kan låntagaren förhandla
med hjälp av sin kreditvärdighet, och förhandlingen är individuell och berör främst hur hög
räntan ska vara på lånet244. Har personen som ansöker om lån en bra kredithistoria kommer
den personen att få en lägre ränta, och lånet blir därför billigare. Om det är tvärtom, att
individen har en sämre kreditvärdighet, blir räntan högre och lånet blir dyrare.
Anledningen till de stora problemen med krediterna grundade sig hos huspriserna, eftersom de
började sjunka, vilket gjorde att de flesta låntagare hade ett lån som var större än husets
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värde245. Meningen med lånen från bankens sida var att låntagaren skulle ha ett lån som denne
hade möjlighet att betala på, om inte hela krediten så enbart räntekostnaden. Beroende på
låneupplägget skulle krediterna refinansieras efter något eller några år, nu skulle huvudsyftet
uppfyllas att fastigheterna ökat i värde och de skulle då utgöra en bättre säkerhet för lånen.
Det blev emellertid inte som planerat, utan de flesta nya husägarna innehade lån med höga
räntor och ingen möjlighet att förändra lånevillkoren, eftersom huspriserna hade sjunkit. Till
detta ska det också läggas till att styrräntan hade sänkts, vilket gjordes för att stimulera
finansieringssektorn, men det blev en motsatt effekt, bankerna höjde sin utlåningsränta på
grund av den stora osäkerheten (risken hade ökat). Bankerna var tvungna att strama åt sin
utlåning, eftersom de redan hade mycket utestående krediter i omlopp, och ville inte öka på
den volymen, vilket också gjorde att låntagarna fick problem. På grund av att lånen inte hade
någon säkerhet fanns det ingen anledning för personerna med lånen att betala dem, utan lånen
förfall och bankerna var tvungna att återta husen för att säkerställa de krediter som inte
betalades. Finansiella instituten ägde nu förfallna krediter och återtagna fastigheter som ingen
vill anskaffa, men allt var självförvållat och på människors bekostnad. De som fick sina hus
återtagna drabbade främst en specifik sektor, nämligen de som inte var kreditvärdiga för de
lån som de erhöll från första början.
Den lånesektor som erhöll dessa krediter utan någon säkerhet och till hög ränta kallas
subprime, och det är främst det området som skapat problemen. Det finns ett till område inom
sektorn subprime som har drabbats, och det är lån där räntan är justerbar. De båda krediterna
påminner om varandra, men det ena lånet har en hög ränta från första början, vilket banken
gynnas av, och det andra har en varierande ränta. När räntan är låg tjänar låntagaren på att
lånet ges ut, vilket var själva tanken med låneformen från bankernas sida. Lånet med justerbar
ränta var en kredit som låntagarna räknade med att få behålla en låg ränta på. Det blev
emellertid inte utfallet, utan bankerna använde en låg ränta för att attrahera människor att
anskaffa krediterna. När sedan lånen skulle finansieras om höjde bankerna räntan för att
skydda sig från kreditrisken. Av den orsaken har de låntagare som utställts ett sådant lån
också drabbats, krediten har blivit dyrare än vad värdet i huset är, någonting som kallas ”upside-down”. Det är inte bara subprime sektorn som har erhållit kreditproblem, sektorn prime
har också åsamkats skada246. Anledningen till varför den sektorn har angripits är likadan som
för subprime, nämligen att räntorna är för hög och lånen i sig är för höga och de
underliggande tillgångarna sjunker i värde,247. Sektor prime anses ha en god kreditvärdighet,
men när huspriserna minskar går det inte att inte påverkas, speciellt när ett hus ägs via kredit.
De flesta lån, oavsett vilken grupp de tillhör har alltså medfört en stor risk för långivarna, men
bankerna har lyckats minimera den fullständiga risken med kreditgivningen.
Lösningen på risktagandet
Trots de stora riskerna som bankerna åtog när de utställde sina krediter har de inte åsamkats
den skada som kanske var väntad, emellertid har flera mindre banker med enbart
högriskfyllda krediter i sin låneportfölj blivit uppköpta eller fått likvideras. Anledningen till
att hela branschen inte har gått i konkurs är på grund av hur banksektorn i USA är
konstruerad, speciellt vad anbelangar bolån. I USA finns det två framstående statligt
sponsrade verksamheter Freddie Mac och Fannie May (det finns många fler men dessa två har
en central roll i den finansiella sektorn), som båda har en specifik verksamhet. De finns till för
att sköta utlåning och skapa lånegarantier åt finansiella institut, som alla befinner sig på den
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sekundära marknaden248, 249. Dessa två entiteter köper upp utställda lån från de kommersiella
bankerna, vilket gör att risken går över till dem istället för de ursprungliga långivarna och de
kan också agera som garant för utställda krediter. Det är inte bara de två statligt sponsrade
entiteterna som garanterar lån, utan det kan alla finansiella institut göra, även
försäkringsbolag. Bankerna som säljer sina krediter erhåller på så sätt en direkt intäkt för varje
sålt lån, istället för att invänta räntebetalningarna och principalbetalningarna. Det här
upplägget gör också att bankerna kan minimera sin risk, men systemiska risken för ekonomin
blir stor då få aktörer samlar på sig alltför stor låneportfölj kontra deras eget kapital.
Bankernas moral hazard försvinner också, eftersom de inte behöver ansvara för sina krediter.
När ansvaret försvinner kan också bankerna ställa ut fler lån och bankerna behöver inte ta
hänsyn till låntagarnas kreditvärdighet på samma sätt som när bankerna själva ansvarade för
sina givna krediter. Det här upplägget har funnits under en lång tid men uppdagas mer
intensivt för allmänheten i och med bolånekrisen. Det som har gjort allting så invecklat och
komplext är att de finansiella instituten har paketerat samman krediter i olika paket. De
finansiella instituten som köper upp andras lån paketerar samman dem till ett instrument, som
i sin tur säljs vidare i sin helhet eller som delar till andra investeringsinstitut250. Dessa
paketerade lån skapar en möjlighet för utomstående att investera i, och på så sätt säkerställer
innehavaren krediten, samt att investerarna ges en möjlighet att vara med på den högre
avkastningen som lånen kan ge. Via bolån (även andra typer av krediter) har de finansiella
instituten utvecklat investeringsverktyg, främst åt andra institut men även åt allmänheten, av
den anledningen har också riskerna spridits ut över hela kapitalmarknaden.
Finansiella institut arbetar för att skapa den största avkastningen på sina tillgångar, och de
paketerade lånen ger en möjlighet att ta del av höga potentiella vinster, varför de var så
attraktiva. Anledningen till att lånen såldes vidare eller investeringsmöjligheter gavs var på
grund av att säkerställa det osäkra lånet. För att minimera risken är det bättre att flera
investerare är med och delar på risken, än att en organisation ska stå för hela risken själv.
Dessutom kräver en hög avkastning en stor risk, vilket den var på subprime lån. Investerare
kunde också använda dessa subprime lån som säkerhet när de skulle göra andra
kapitalplaceringar, som följande exempel illustrerar251. Om en bank hade utställt en osäker
kredit med en hög ränta har en tillgångspost skapats hos banken, och tillgångar används som
säkerhet gentemot skulder. För att minimera risken med det utställda lånet kan banken
använda den skapade tillgången för att erhålla likvida medel och eller investera i andra
tillgångar på marknaden med den underliggande tillgången som säkerhet. På så sätt har
banken spridit ut sin risk, plus att den ursprungliga risken från det osäkra lånet har delats upp
på flera finansiella institut. Alla banker väljer emellertid inte att sälja vidare sina krediter, utan
somliga behåller dem själva, och det finns fördelar med det också. Redovisningsreglerna i
USA är konstruerade på det sättet att bankerna inte behöver placera tillgångar på sin
balansrapport om de tillgångarna är utanför bankens kontroll, detta görs via ”special purpose
entitites”252. Sådana entiteter kan anses som ett dotterbolag men på grund av reglerna anses
bolaget inte tillhöra koncernen och då det anses vara utanför koncernens kontroll finns det
ingen anledning att rapportera deras tillgångar tillsammans med koncernens. Av den
anledningen behövde bankerna inte redovisa vad de har lånat ut till sina intressenter.
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Problemen med bankernas innovation
De flesta banker valde att sälja vidare sina subprime lån till andra investmentbanker, som i sin
tur paketerade samman alla de inköpta lånen, som förklarats tidigare. Innan paketeringen
gjordes sorterades lånen in i kategorier, för att kunna dela upp risken med varje paketering.
Klassificeringen gjordes via ”ratinginstitut”, som till exempel Moody´s och utifrån
instrumentens risk delades de in i till exempel AAA, som innebär att risken är låg. De flesta
”ratinginstitut” ansåg att merparten av de olika paketen var låga till dess risk, men då de flesta
av dem var uppbyggda via subprime lån var risken allt annat än minimal. Indelningen gjordes
för investerarna, så att de skulle veta risken med varje instrument eller obligation, som
paketeringarna kom att kallas.253 Från vanliga lån, med lite högre risk och avkastning, hade de
finansiella instituten skapat paket av olika finansiella instrument. De paketerade subprime
lånen kallas ”mortgage-backed securities - MBS”, eftersom investerare tryggades av den
investerade tillgångens underliggande tillgångar, som är bolånen254. Andra finansiella institut
köpte sedan MBS från utgivarna och paketerade samman dem med andra fonder och
obligationer och skapade någonting som heter ”collateralized debt obligations – CDO”255.
Som namnen visar handlar de paketerade finansiella instrumenten om utställda säkerheter,
och dessa säkerheter var inte alltför trygga. Som nämnts tidigare i texten var den ursprungliga
säkerheten på dessa subprime lån husmarknaden och när den marknaden föll samman
förlorade långivaren sin största säkerhet. Innehavaren av krediterna fick inte någon betalning
när lånen förfall, vilket ledde till att nästa led i omloppet inte fick någon betalning. Av den
anledningen förlorade lånen sitt ursprungliga värde, och alla finansiella institut som var
inblandade med MBS och CDOs gick miste om stora tillgångar och var tvungna till att göra
stora nedskrivningar. Summorna som det handlade om var flera triljoner kronor och nästan
alla stora banker och investment banker hade någon koppling till detta, varför eftereffekterna
blev stora för hela världen. Det blev en kedjereaktion som involverade nästan hela
kapitalmarknaden.För det var inte bara den amerikanska finansmarknaden som hade tagit del
av de riskfyllda finansiella instrumenten, utan subprime lånen var exponerade för hela
världen. Stora banker i främst Europa och till en viss del även Asien hade också köpt andelar
eller hela paket av de finansiella instrumenten, vilket påverkade deras respektive
finansmarknader256. Anledningen till varför andra storbanker i världen också valde att gå in
med sina tillgångar i dessa osäkra lån var den höga avkastningen, och det var definitivt ingen i
Europa eller Asien som förutsåg att fastigheterna skulle sjunka i värde.
När lånen väl hade förfallit var det för sent att göra någonting åt dem. Kapitalmarknaden fick
problem då en stor osäkerhet uppdagades kring vilka finansiella institut som ägde dessa
exotiska produkter och den stora frågan är vad dess värdering är. När en kris etableras isolerar
sig den sällan från den övriga marknaden, utan det blir en kedjeeffekt som påverkar allas
omdömen, varför osäkerheten ökar. Osäkerhet på kapitalmarknaden medför osäkerhet kring
de finansiella tillgångarnas värdering, då värderingsmodellerna påverkas. Då reglerna kring
redovisningen utgår ifrån en väl fungerande kapitalmarknad framställs problemen i dem
också. Kapitalmarknaden i USA var emellertid inte den enda marknaden som har åsamkats
förtroendeproblem, även de resterande marknaderna i världen hade också fått problem, varför
värderingsproblemen kring de finansiella tillgångarna inte är isolerade till enbart USA.
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Dessutom är världen kapitalmarknader väldigt sammankopplade med varandra, vilket också
bidrar till att problemen blir världsomfattande.
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Bilaga 2
De amerikanska finansiella instituten, nedan förklaras hur varje bolag definierar
prisnoteringar och hur de fastställer de faktorer som är avgörande för nuvärdesberäkning med
diskonterade kassaflöden.
Citigroup
• Nämner inte om prisnoteringen är ett köp- eller säljpris
•

Använder marknadsränta som diskonteringsränta och information kring förväntade
kassaflöden erhålls via kontrakten för handeln med de finansiella tillgångarna

Bank of America
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Använder egen fastställd ränta och marknadsränta som diskonteringsränta och
information kring förväntade kassaflöden erhålls via kontrakt

JP Morgan & Chase
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Använder marknadsränta som diskonteringsränta och information kring förväntade
kassaflöden erhålls via kontrakt

Wachovia
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Bestämmer
diskonteringsräntan
utifrån
observerbar
marknadsdata
marknadsräntan och egna antaganden görs kring förväntande kassaflöden

eller

Wells Fargo
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Använder marknadsmässig diskonteringsränta eller egen utifrån egna antaganden och
egna antaganden görs kring förväntade kassaflöden

US Bancorp
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Använder marknadsmässig diskonteringsränta och gör egna antaganden kring
förväntade kassaflöden

Bank of New York Mellon
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Bestämmer
diskonteringsräntan
utifrån
observerbar
marknadsdata
marknadsräntan och egna antaganden görs kring förväntande kassaflöden

eller

164

Suntrust
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Bestämmer diskonteringsräntan på egen basis utifrån egna antaganden tillika också för
de förväntade kassaflödena

State Street
• Använder säljpris för sina prisnoteringar
•

Bestämmer
diskonteringsräntan
utifrån
observerbar
marknadsdata
marknadsräntan och egna antaganden görs kring förväntande kassaflöden

eller

Capital One Financial
• Nämner inte om prisnoteringen är ett köp- eller säljpris
•

Bestämmer diskonteringsräntan på egen basis utifrån egna antaganden tillika också för
de förväntade kassaflödena
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Bilaga 3
De europeiska finansiella instituten, nedan förklaras hur varje bolag definierar prisnoteringar
och hur de fastställer de faktorer som är avgörande för nuvärdesberäkning med diskonterade
kassaflöden.
Royal Bank of Scotland
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder en riskjusterad diskonteringsränta utifrån egna antaganden och likaså för
förväntade kassaflöden

Deutsche Bank
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder marknadsränta som referensränta för att bestämma diskonteringsräntan och
utgår ifrån egna antaganden för att fastställa framtida förväntade kassaflöden

BNP Paribas
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder den effektiva räntan baserat på egna antaganden eller marknadsräntan och
använder marknadsdata för att fastställa framtida förväntade kassaflöden

Barclays
• Använder säljpriset som referens för prisnoteringar
•

Använder den effektiva räntan baserat på tillgångens ursprungliga ränta och utgår ifrån
egna antaganden för att fastställa framtida förväntade kassaflöden

Crédit Agricole
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•
UBS
•
•

Använder marknadsränta som referensränta för att bestämma diskonteringsräntan och
använder marknadsdata för att fastställa framtida förväntade kassaflöden

Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
Använder både marknadsdata och egna antaganden för att bestämma
diskonteringsräntan och det är likadant för de förväntade framtida kassaflödena

Société Générale
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder både marknadsdata och egna antaganden för att bestämma
diskonteringsräntan och det är likadant för de förväntade framtida kassaflödena
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ABN AMRO
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder både marknadsdata och egna antaganden för att bestämma
diskonteringsräntan och använder marknadsdata för att fastställa framtida förväntade
kassaflöden

Unicredit
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Använder marknadsdata för att bestämma diskonteringsräntan och använder
marknadsdata för att fastställa framtida förväntade kassaflöden

ING Bank
• Nämner inte om prisnoteringar innefattar köp- eller säljpriset, kan vara båda
•

Marknadsränta eller jämförbar ränta med likvärdiga tillgångar används som underlag
för diskonteringsräntan och framtida förväntade kassaflöden bestäms utifrån egna
antaganden

167

Bilaga 4
Designen på tabellen som demonstrerar vilken metod de olika finansiella tillgångsklasser har
värderats utifrån.
2007

Typer
av
finansiella
tillgångar
Investeringar
som hålles till
förfall
Lånefordringar
och
kundfordringar
Finansiella
tillgångar
värderade
till
verkligt
värde
via
resultaträkningen
Finansiella
tillgångar
som
kan säljas

Prisnoteringar
som referens

Värderingsmodeller Värderingsmodeller Totalt
med
stöd
av som inte har stöd
marknadsdata
av marknadsdata

XXXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X
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Bilaga 5
Att skapa nya marknader behöver inte vara alltför komplext och kostsamt, utan det som krävs
är att det finns villiga investerare som kan tänkas vilja investera i nya instrument. För
enkelhetens skull används CDOs som exempel för denna skildring. Problemen med dessa
typer av tillgångar är flerfaldig, bland annat att det inte finns någon transparens, ingen vet
exakt vad de är uppbyggda med, samt att det idag inte finns några accepterade
transaktionspriser. Dessa aspekter är vad en reglerad marknad tillhandahåller, varför det är
nödvändigt att etablera en sådan. En marknad består av flera komponenter, aktörer, finansiella
instrument, översikt, informationsåtergivning och transparens. Ett ytterligare dilemma som
kvarstår med dessa exotiska instrument är att säljaren tenderar att ha all konkret information,
varför det måste finnas en tredje part som agerar som mäklare, för att skapa öppenhet.
Följaktligen krävs det att en facilitet skapas, som ämnar överse att transaktionerna fungerar
som de ska. Alla som vill sälja sina instrument överger dem till faciliteten som i sin tur tillåter
att potentiella köpare granskar och utvärderar tillgångarna för att sedan kunna förhandla om
ett pris med mäklaren. På så sätt har det skapats en förhandlingssituation, där båda parterna
agerar för att vinstmaximera utifrån sin egen position och dessutom är informationen öppen
för alla som deltar, vilket gör att olika uppskattningar görs och det skapas en konkurrens. På
så sätt erhålls också det mest rättvisa priset, vilket också kan likställas med instrumentets
verkliga värde (se definitionen som den bör vara). Således när ett transaktionspris, som anses
ske på en likvid marknad för likvärdiga tillgångar, existerar har resterande bolag som äger
sådana instrument också riktlinjer för vad deras exotiska är värda. Det gör att deras tillgångar
nu har blivit nivå-2-tillgångar istället för nivå-3-tillgångar och de finansiella instrumentens
värdering har nu blivit relevanta och trovärdiga, vilket gör att användarna också kan fatta
beslut kring de exotiska tillgångarna.
Det finns garanterat aktörer som är villiga att köpa och sälja dessa typer av instrument, men
de båda parterna kräver översikt för att transaktionen ska gå rätt till, vilket också validerar
prisnivån på tillgångarna. Kapitalmarknaden måste visa en enad front för att detta ska
uppfyllas och också vilja etablera en specifik marknad för dessa instrument. Om detta
genomförs skulle det hjälpa värderingskonceptet verkligt värde, såsom det är utformat med
hierarki baserat på typ av värderingsunderlag, eftersom värderingarna skulle bli mer exakta än
vad det blir mer via simuleringar.
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