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ABSTRACT

Titel: IAS 40 – En kvantitativ studie av företags upplysningsskyldighet

Nivå: C-uppsats i ämnet koncernredovisning

Författare: Björn Ersson och Daniel Hedlund

Handledare: Fredrik Hartwig

Datum: 2011 - 01 

EU-kommissionen har satt upp som mål att få ett unisont redovisningsspråk för alla företag i 

Europa. Därför har kommissionen antagit de regler och standarder som den London baserade 

organisationen International Accounting Standards Board arbetat fram.

Studien syftar till att undersöka och utvärdera hur ett antal slumpvis utvalda bolag, som i 

huvudsak agerar i fastighetsbranschen, efterlever IFRS regelverk IAS 40 gällande 

förvaltningsfastigheter. 

Vi har i vårt arbete använt oss av en kvantitativ metod. Underlaget för empirin är hämtat från 

årsredovisningar från 2009 och är insamlade från företagens egna hemsidor som vi har 

navigerat oss fram till via Nasdaq OMX Nordic.  Dessa har vi granskat och resultatet har 

redovisats i tabellform.

Resultaten visar att det fortfarande finns mycket att arbeta med när det gäller efterlevnad av 

standarderna. Den största skillnaden fanns hos de Danska företagen när det gäller att lämna 

vissa upplysningar och kan vara värd att följa upp i en framtida studie. Värdeförändringarnas 

förekomst i resultaträkningen är också en fråga som är betydelsefull och som kan påverka 

informationen till användare av finansiella rapporter. 

Det finns mycket forskning kring IAS 40 och förvaltningsfastigheter som bevisar stora brister 

i jämförbarheten och efterlevnaden. Denna studie bekräftar tidigare resultat från dessa studier 

gällande upplysningskraven i redovisningsstandarderna.

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, Efterlevnad, IFRS, Värderingsmetod, Anskaffningsvärde, 

Verkligt värde, Värdeförändring.



ABSTRACT 

Title: IAS 40 - A quantitative study of corporate disclosure requirements 

Level: C-essay on the subject consolidated 

Author: Bjorn Ersson, Daniel Hedlund 

Supervisor: Fredrik Hartwig 

Date: 2011-01

The European Commission has set a target to have a unified accounting language for all 

companies in Europe. Therefore, the Commission adopted the rules and standards that the 

London-based organization International Accounting Standards Board has produced.

The study aims to examine and evaluate a number of randomly selected companies, which 

mainly acts in real estate, complies with IFRS regulations IAS 40 regarding investment 

properties.

We have in our work used a quantitative method. The basis of empirical data is taken from 

annual reports from 2009 and is collected from companies' own websites as we have 

navigated our way through the Nasdaq OMX Nordic Exchange. These, we examined and the 

results have been presented in tabular form.

The results show that there is still much to work with respect to enforcement of standards. The 

biggest difference was found among the Danish companies in leaving certain information and 

could be worth following up in a future study. Value of Changes presence in the income 

statement is also an issue that is important and may affect the information to the users of 

financial statements.

There is much research on IAS 40, investment properties, which proves significant 

deficiencies in the comparability and compliance. This study confirms previous findings from 

these studies concerning the disclosure requirements of accounting standards.

Keywords: Investment Property, Compliance, IFRS, Valuation Method, Cost-model, Fair 

value, Change in fair value.
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1. Inledning

Ett företag upprättar och utformar finansiella rapporter i informationssyfte, dels för intern 

användning men också för externa användare såsom investerare, kreditgivare, leverantörer, 

anställda etc. Dessa finansiella rapporter kan skilja sig från varandra beroende av om företag 

tolkar redovisningskrav olika eller använder sig av olika metoder för att komma fram till de 

slutgiltiga värden som används i dessa. Andra orsaker till skillnader kan vara de historiska 

redovisningskulturerna som vuxit fram i olika länder och på de olika kontinenterna.

För att komma ifrån dessa olikheter mellan länder, kontinenter och bolag eftersträvar IASC, 

(International Accounting Standards Committee) och numer IASB (International Accounting 

Standards Board) som tagit över redovisningsstandarderna från IASC, en harmonisering av de 

standarder, bestämmelser och metoder som används vid upprättandet och utformningen av 

finansiella rapporter.1

Syftet med IASB:s arbete är att skapa gemensamma redovisningsstandarder för alla noterade 

bolag inom EU. Tanken är att jämförbarheten då förbättras till gagn för redovisningens olika 

användare (och då främst analytikerna och investerarna). 

Europeiska Unionen (EU) har utfärdat en förordning, som säger att from 2005 skall noterade 

bolag upprätta koncernredovisningar enligt IAS (International Accounting Standards) och 

IFRS (International Financial Reporting Standards).

Även andra organisationer som European Public Real Estate Association (EPRA) arbetar för 

och rekommenderar bolag inom fastighetsbranschen att följa dessa rekommendationer för att 

uppnå likheter, större tillförlitlighet och jämförbarhet mellan länders regler och bolagens 

finansiella rapporter.2

Europeiska Unionen (EU) har utfärdat en förordning, som säger att from 2005 skall noterade 

bolag upprätta koncernredovisningar enligt IAS (International Accounting Standards) och 

IFRS (International Financial Reporting Standards).3

1 IFRS 2010. s 3
2 EPRA 2010. 
3 IFRS 2010. s 3



I denna studie undersöks hur ett antal noterade bolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland, 

följer utvalda punkter i IAS 40 och hur man tillämpar dessa. IAS 40 anger hur 

förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs.4

1.1 Bakgrund

EU-kommissionen har som mål att ett gemensamt redovisningsspråk för alla börsnoterade 

bolag inom EU ska användas för att skapa förutsättningar för integration och effektivitet på 

marknaderna. 13 juni 2000 offentliggjorde man i ett meddelande med titeln: ”EU:s strategi för 

finansiell rapportering: den fortsatta inriktningen”, att senast från och med år 2005 skall 

årsredovisningar utarbetas i enlighet med internationella redovisningsstandarder. Detta skulle 

innebära en större tillförlitlighet och insyn i finansiella rapporter från europeiska bolag vilket 

gynnar de finansiella aktörerna. Dessutom blir konkurrenskraften och jämförelsen med bl a 

den amerikanska marknaden bättre då alla närmar sig ett likvärdigt redovisningsspråk.5

IASB är som sagt den organisation som i praktiken utarbetar standards för EU:s samtliga 

noterade bolag. IASB har också en överenskommelse om samarbete med den amerikanska 

motsvarigheten, FASB (Financial Accounting Standards Board). Syftet är att reducera och på 

sikt eliminera skillnaden mellan de båda organisationernas regelverk för att på så sätt få en 

världsstandard av redovisningsprinciperna.6

För fastighetsbolagen finns en speciellt framtagen standard av IASB som är utformad för 

förvaltningsfastigheter vilket är den bransch vi har valt att ägna den här studien åt.

4 IFRS 2010, IAS 40 p. 1
5 http://eur-lex.europa.eu

6 IFRS.org



1.2 Syfte och problem

Studien syftar till att undersöka och utvärdera hur ett antal slumpvis utvalda bolag, som i 

huvudsak agerar i fastighetsbranschen, väljer att följa och tillämpa IAS 40 gällande 

förvaltningsfastigheter.

1.2.1 Forskningsfrågor

• Vilken värderingsmetod använder företagen för att redovisa förvaltningsfastigheter?

• Tar företagen upp i rapporterna hur värderingen av fastigheterna har gått tillväga?

• Uppger företagen justeringar av verkligt värde före eller efter de finansiella posterna?

• Hur väl följer företagen de punkter om upplysning som finns i standarden? 

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till ett antal slumpmässigt utvalda noterade bolag som agerar inom 

fastighetsbranschen på de nordiska marknaderna och som tillämpar IAS 40. Målet var att hitta 

fem bolag från varje Nordiskt land, detta mål uppfylldes i tre fall av fyra då den finska 

marknaden inte kunde erbjuda fem utan endast fyra engelskspråkiga bolag som agerar på 

Helsingforsbörsen.

I vårat syfte beskrivs de olika punkter i IAS 40 som vi valt att fokusera på, då en total studie 

av hela standarden för förvaltningsfastigheter vore ett alldeles för stort arbete på den nivå i 

forskningen som vi befinner oss på. I metoddelen beskriver vi vårat tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen. Därmed finner man avgränsningarna som vi gjort utöver de ovan nämnda, i 

dessa stycken.



2. Metod

2.1 Forskningsmetod

Det finns två tillvägagångssätt vid framställandet av det empiriska materialet till en 

forskningsrapport. Det är den kvalitativa och den kvantitativa metoden.  Detta syftar till hur 

forskaren väljer att bearbeta och analysera den information som ska samlas in.

Den kvalitativa metoden går in på djupet på ett fåtal undersökningsobjekt, det vanligaste sättet 

att inhämta informationen är genom intervjuer och tolkande analyser.

Den kvantitativa metoden innebär att studien är gjord på ett flertal  undersökningsobjekt. 

Forskaren jobbar efter ett standardiserat arbetssätt och data inhämtas vanligen genom 

gemensamma rapporter eller enkäter. 7

Valet av metod påverkas av de studiens forskningsfrågor och det syfte undersökningen avser 

att uppfylla. Vi har i vårt arbete använt oss av den kvantitativa metoden. Underlaget för 

empirin är hämtat från årsredovisningar från 2009. Vi har studerat årsredovisningar från de 

fyra länder som studien avser för att fastställa om det finns signifikanta skillnader/likheter 

mellan de olika bolagen/länderna.

Fokus har legat på balansräkningens poster gällande förvaltningsfastigheter, resultaträkningen 

och dess noter i årsredovisningarna, även noter gällande bokföringsprinciperna har granskats 

för att finna ytterligare uppgifter till respektive not. Därefter sammanställdes informationen 

och jämfördes för att se på eventuella likheter/skillnader. Dessutom sammanställdes data från 

årsredovisningarna för att åskådliggöra hur väl företagen följer den standard som gäller.

Fördelen med en kvantitativ studie är att resultaten ofta kan generaliseras då ett stort antal 

undersökningsobjekt studerats. Nackdelen är att studien inte blir lika flexibel som en 

kvalitativ studie.8

7 Patel & Davidsson 2003

8 Jacobsen 2002



2.1.1 Val av företag

En av fördelarna med en kvantitativ ansats är att ett stort antal enheter kan undersökas. Det 

bästa är om alla enheter som är relevanta blir granskade. Problem uppstår då det inte finns 

tillräckliga resurser för att göra en total granskning av andra enheter, när forskaren måste göra 

ett urval. Hur kan forskaren då garantera att urvalet är representativt?9

Vi har i vår studie valt att undersöka börsnoterade företag som tillämpar IAS 40 i sin 

redovisning. Vi valde att begränsa oss till 5 bolag vardera i länderna, Sverige, Norge, Finland 

och Danmark. Ett rent slumpmässigt urval är då alla enheter får ett nummer och sedan dras 

slumpmässigt så många som önskas i urvalet.10

De bolag, (se bilaga 1), som är med i denna studie blev slumpmässigt utvalda från den 

nordiska börsen med hjälp av internetsidorna Nasdaq OMX Nordic11 och Nordnet.12

2.2 Ansats

Det finns två strategier för att en forskare ska få en bild av verkligheten. Den ena strategin är 

då forskaren tar utgångspunkt i en redan existerande teori. Teorin samlas in för att ge en bild 

över hur fenomenet ser ut, därefter samlas empirin in och studeras för att se hur väl den 

stämmer med verkligheten. Denna form av ansats kallas deduktiv. Motsatsen är då forskaren 

går ut i verkligheten, helst helt utan förväntningar och samlar in det empiriska materialet. Med 

utgångspunkt i det material forskaren får in formuleras sedan teorierna. En sådan strategi 

kallas induktiv.13

Vi har i vår studie valt att utgå från en redan existerande teori och sedan provat det empiriska 

materialet för att se hur väl det stämmer överens. Vi har alltså valt en deduktiv ansats.

9 Jacobsen 2002

10 Ibid

11www.nasdaqomxnordic.com

12 www.nordnet.se.

13 Patel & Davidsson 2003



2.2.1 Datainsamling

Primärdata är information/data som kommer direkt från källan och som forskaren själv har 

samlat in för sitt eget syfte.  Fördelen med primärdata är att den kan anpassas för var studies 

specifika frågeställning samt att den är aktuell och tillförlitlig.14

Sekundärdata är information som inte kommer direkt från källan, andra har införskaffat och 

sammanställt den. Fördelen med sekundärdata är att den är lätt tillgänglig och att det ofta 

finns ett stort antal källor. Nackdelen är att det insamlade materialet inte behöver vara 

framtaget för att uppfylla det syfte som önskas och att den i vissa fall kan vara inkorrekt. Det 

gör att den inte alltid är jämförbar med de data som önskas.  Sekundärdata används för att ge 

kunskap inom forskningsområdet samt för att ge insyn hur tidigare forskning med liknande 

eller samma frågor behandlats.15 

Vi har använt sekundärdata för att ställa samman den teoretiska referensramen, kapitel 3, och 

informationen kring bolagen i den empiriska studien, kapitel 4. De sekundärdata vi använt oss 

av är litteratur med inriktning på redovisning, tidigare uppsatser inom området, artiklar från 

tidsskriften Balans samt vetenskapliga artiklar.

Litteratursökning har gjorts på biblioteket på Högskolan i Gävle genom Libris och andra 

databaser. De sökord vi har använt är IAS 40, IFRS, disclosure, verkligt värde, fair value, 

property, förvaltningsfastigheter, investeringeiendom, investment property.

Det empiriska materialet har vi samlat in från de olika bolagens årsrapporter. I majoriteten av 

fallen har vi funnit informationen utspridd över hela rapporten.

Studien är utförd på ett sådant sätt att reliabiliteten är hög. Källorna är av sådan karaktär att en 

ny studie i den här omfattningen skulle generera ett likvärdigt resultat.

14 Patel & Davidsson 2003

15 Eriksson & Wiedersheim 2006, s. 86



2.3 Reliabilitet och validitet

Det finns två krav som bör vara uppfyllda i en studie:

1. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig - Reliabel

2. Empirin måste vara giltig och relevant - Valid16

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, med det menas att den information som samlas in ska ha en 

hög grad av säkerhet för att skapa en trovärdig undersökning. Forskaren måste bedöma om 

fakta och/eller upplevelser är tillförlitliga samt beakta syftet med informationens uppkomst då 

informationen kan ha påverkats av författarens bedömningar och erfarenheter.17 Det är viktigt 

att arbetet är noggrant och systematiskt då resultatet inte ska bero på datainsamlaren eller yttre 

omständigheter.18 

Den kvantitativa analysen i vår studie håller hög reliabilitet då siffrorna och informationen i 

årsredovisningarna är densamma oberoende av vem som läser den. För att öka reliabiliteten 

ska också datainsamlingen registreras på ett noggrant och objektivt sätt. Vid granskningen av 

årsrapporterna var båda studiens författare med. 

Hög validitet innebär att forskaren mätt och undersökt det som var avsikten att mäta. Validitet 

kan delas in i intern och extern giltighet. Den interna handlar om resultatens giltighet. Den 

interna giltigheten kan höjas med validering mot andra och att kritiskt granska litteratur och 

källor. Den externa giltigheten handlar om i vilken grad resultaten är överförbara, kan 

generaliseras till hela populationen. Den externa giltigheten blir lägre med färre 

undersökningsobjekt. En kvantitativ metod där urvalet av undersökningsobjekt gått till på rätt 

sätt kan generaliseras med en känd grad av osäkerhet. Om granskningen visar att en 

händelse/synpunkt återkommer hos flera enheter kan det med tyngd hävdas att det är ett 

generellt drag hos alla enheter. 19

För att säkerställa validiteten var vi noga med att sätta oss in i litteratur gällande historia, 

rekommendationer, tidigare forskning och att urvalet av undersökningsobjekten gjordes på ett 

så riktigt sätt som möjligt.

16 Jacobsen 2002
17 Patel & Davidsson 2003
18 Bell 2000
19 Jacobsen 2002



3. Teoretisk referensram

Dagens teknik med dubbel bokföring har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 

1200-talet. Den teknik som växte fram då de första bankerna behövde en effektiv redovisning 

har utvecklats till dagens moderna redovisning. Den första bokföringslagen kom 1673, 

”Ordonnance de Commerce”.20

Utvecklingen delade sig i två olika redovisningstraditioner, den anglosaxiska och den 

kontinentala. Skillnaden kan bero på hur viktiga och inflytelserika olika intressegrupper varit i 

olika länder. I den anglosaxiska, där USA och Storbritannien ingår, är det framförallt 

företagsledningen som ska kontrolleras genom redovisningen.

Där är ägarna den viktigaste och mest inflytelserika intressegruppen. I den kontinentala, 

Europa bortsett från Storbritannien, riktar sig redovisningen även mot andra intressenter, som 

långivare, anställda, kunder och leverantörer. 21 

På senare tid har dock kapitalmarknaden genomgått en omfattande globalisering vilket 

medfört ökade krav på globala aktörer att följa samma regelverk.

I Europa har International Accounting Standards Board (IASB) varit normgivande och gett ut 

rekommendationer, ”International Financial Reporting Standards” (IFRS), medan den 

amerikanska motsvarigheten, Financial Accounting Standards Board (FASB), gett ut sina 

”US Generally Accepted Accounting Principals”. (US GAAP). I takt med den ökade 

globaliseringen har dessa stora normbildare börjat samarbeta. Målet är att minska och till slut 

eliminera skillnaderna mellan de olika traditionerna och på så sätt göra de finansiella 

rapporterna jämförbara.

Ett steg i utvecklingen offentliggjorde EU år 2002 då man lanserade en ny förordning vars 

syfte är ”… att bidra till att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad”. 

EU-förordningar går över nationella lagstiftningar vilket gör gällande att alla bolag inom 

unionen ska följa förordningen oavsett vad den nationella lagstiftningen säger. Förordningen 

säger att IASB´s standarder, IFRS, tidigare International Accounting Standards (IAS), 

obligatoriskt skall tillämpas, av alla koncernföretag inom den europeiska gemenskapen från 

och med 1 januari, 2005.22

20 Artsberg 2005
21 Ibid
22 Europaparlamentets och rådets förordning nr 1606/2002



3.1 Lagstiftning och rekommendationer i Sverige fram till 2005

Fram till införandet, 1 januari, 2005, styrde ÅRL och RR 24 de svenska fastighetsbolagen om 

hur de skulle redovisa sina förvaltningsfastigheter. ÅRL innehöll bestämmelser för hur företag 

skulle upprätta sina årsrapporter, delårsrapporter och sin koncernredovisning. 

Redovisningsrådet (RR) hade till uppgift att utfärda rekommendationer och sprida 

information i redovisningsfrågor.

I och med övergången till att redovisa i enlighet med IAS/IFRS så var inte RR tillämpliga 

längre och som en konsekvens av detta lades rådet ned 200723.

IASBs standarder IAS baseras på RR's rekommendationer och avvikelser får endast 

förekomma om svensk lag hindrar dessa24.

Enligt Årsredovisningslagen, ÅRL, så är tillgångar antingen omsättningstillgångar eller 

anläggningstillgångar, skillnaden mellan dessa är beroende på hur länge tillgången innehas. 

Om den förväntas bli realiserad inom 12 månader från balansdagen så ska den anses vara en 

omsättningstillgång om inte så definieras den som en anläggningstillgång. ÅRL anser således 

att förvaltningsfastigheter är anläggningstillgångar och ska redovisas till anskaffningsvärdet.25 

Fram till den 1 januari 2005 var det RR 24 som de svenska noterade bolagen skulle följa i sin 

redovisning av förvaltningsfastigheter. Rekommendationen definierar förvaltningsfastigheter 

som ”fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 

kombination av dessa”26. 

I RR 24 följer det ÅRL lagstadgat om att redovisa förvaltningstillgångarna till 

anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning 

samt med tillägg för eventuell uppskrivning.27

I rekommendationen står det dock tydligt att det ska finnas upplysning om 

förvaltningsfastigheternas verkliga värde28.

23 BFN

24 Lönnqvist 2006 s. 22

25 FAR 2002

26 RR p. 2

27 RR p. 4

28 RR p. 5



Figur 1

3.2 Lagstiftning och rekommendationer i Norge fram till 2005

Genom EES-avtalet29 så berörs även Norge om kravet om att de börsnoterade bolagen ska 

följa IASBs standarder. Den norska årsredovisningslagen, Årsregnskapsloven (Rl) har  varit 

den centrala lagstiftaren gällande bokföringen och de finansiella rapporterna. 

Lagens avsikt har varit att ha en samling grundläggande redovisningsprinciper. Norsk 

RegnskapsStiftelse (NRS) etablerades 1989 och är den organisation som ska utarbeta och ge 

ut de redovisningsstandarder, ”Norwegian Generally Accepted Accounting Principals, 

NGAAP” som ska gälla. Ett av NRS mål har varit att anpassa den norska finansredovisningen 

efter den internationella utvecklingen.

Den största skillnaden mellan norsk redovisning och redovisning enligt IAS/IFRS är att 

ramverket, de grundläggande principerna i Rl är resultatorienterade i motsats till IASB's 

ramverk som är balansorienterat. En resultatorienterad redovisning strävar efter att så bra som 

möjligt beräkna ett korrekt resultat för var period genom att ge uttryck for periodens resultat. 

Detta står i motsats till en balansorienterad redovisning som strävar efter att ge ett korrekt 

uttryck för var periods ekonomiska värde. 30

29 EU-upplysningen, http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Handel/EES-avtalet/
30 Falkman 2000
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Precis som i Sverige så har man inte haft någon skillnad rörande förvaltningsfastigheter och 

andra tillgångar. De har tagits upp i bokföringen till anskaffningsvärdet och sedan avskrivits 

årligt. Det var inte, enligt Rl, lagligt med uppskrivningar.31

3.3 Lagstiftning och rekommendationer i Danmark fram till 2005

Danmark är ett relativt litet land som blivit påverkade i deras redovisning av sina grannländer, 

Tyskland, Norge, Sverige och också Storbritannien. De blev tidigt medlem (1973) i det 

samarbete som vi idag kallar EU och blev då det första land att implementera det fjärde EU 

direktivet.

Den danska årsredovisningslagen, Årsregnskabsloven är ramverket som sätter reglerna och för 

att fylla gapet till hur redovisningen ska se ut ger FSR (Foreningen af Statautoriserade 

Revisorer) ut nationella standarder.

Dessa är baserade på IAS/IFRS men är anpassade för att följa Årsregnskabsloven. 

Anpassningen mot IAS/IFRS började redan 1993 och lagen anpassades 2002 för att 

möjliggöra en total överensstämmelse med IASBs standarder. 32

3.4 Lagstiftning och rekommendationer i Finland fram till 2005

Finländsk och Svensk bokföring följer i stort sett samma principer. De begrepp och termer 

som kom till Sverige via Tyskland hamnade sedan i Finland. I Finland regleras redovisningen 

av Bokföringslag och -förordning samt av Lag om aktiebolag. Den Finländska 

bokföringsnämnden ger utlåtanden och rekommendationer om hur man ska tillämpa 

lagstiftningen. 33

Den största skillnaden vid införandet av de internationella standarderna var att gå från en 

resultatorienterad till en balansorienterad redovisning. I Finland har syftet med redovisning 

varit att redogöra resultatet för företaget, i redovisningen enligt IAS/IFRS är syftet att 

redogöra för företagets ekonomiska värde. 34 

31 Jarøy, 2007
32 Fagerström & Lundh, 2006
33 Nissilä 2008
34 Fagerström & Lundh, 2006



Finland har varit mycket positiv till en internationell harmonisering av redovisningen och 

påbörjade den redan 1970. I tre steg implementerades sedan IAS/IFRS i den finska 

redovisningen och idag är IASBs standarder fullt implementerade i de finansiella rapporterna 

hos alla noterade bolag. 35

3.5 IASB's Föreställningsram

IASB's föreställningsram är avsedd att utgöra grunden för de rekommendationer som ges ut. 

Enligt den så bygger redovisningen på två grundläggande tankar:

• De finansiella rapporterna ska utföras enligt bokföringsmässiga grunder och upprättas 

med antagande om fortlevnad.

• De finansiella rapporterna ska informera företagets intressenter (nuvarande och 

potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder, statliga 

myndigheter, andra kreditgivare samt samhället i övrigt) om den finansiella 

ställningen, resultatet samt om förändringar i den finansiella ställningen.

För att göra de finansiella rapporterna användbar för alla intressenter så ska fyra kvalitativa 

egenskaper vara uppfyllda, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.36

3.5.1 Begriplighet

Informationen i rapporterna ska vara lättbegriplig men förutsätter rimlig kunskap inom 

ekonomi och redovisning samt att informationen studeras noggrant.

3.5.2 Relevans

Informationen i rapporterna anses vara relevant om den påverkar användarnas beslut genom 

att underlätta bedömningen av historiska, aktuella och om skattning om framtida händelser.

35  Fagerström & Lundh, 2006
36  www.skatteverket.se



3.5.3 Tillförlitlighet

För att uppnå tillförlitlighet ska informationen vara neutral, den får inte vara vinklad, och inte 

innehålla felaktigheter. De som använder rapporter ska kunna lita på att informationen återger 

en korrekt bild av företaget, att rapporten har hög validitet.

3.5.4 Jämförbarhet

Det finns två aspekter på jämförbarhet, att informationen är jämförbar mellan företag samt att 

informationen är jämförbar över tid. Det ska i rapporterna informeras om de 

redovisningsprinciper som används, ändringar av principer samt om effekter av sådana 

ändringar. 

3.6 Övergripande beskrivning av IAS 40.

IAS 40 ska från och med 2005 tillämpas i koncernredovisningen hos alla noterade företag vid 

redovisning, värdering och upplysningar om förvaltningsfastigheter. Standarden definierar en 

förvaltningsfastighet som: ”fastigheter (mark eller byggnad, eller del av byggnad, eller båda) 

som innehas (av ägaren eller av en leasingtagare om leasingavtalet klassificeras som ett 

finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegringar eller en 

kombination av dessa.”37 

Till skillnad mot en rörelsefastighet som definieras som ”fastigheter som innehas av ägaren 

eller av en leasingtagare om leasingavtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal för 

produktion och tillhandahållande av varor eller tjänster, lagring eller för administrativa 

ändamål.”38 

Förvaltningsfastigheter ska tas upp som en tillgång om det är sannolikt att framtida 

ekonomiska fördelar förknippade med fastigheten kommer företaget till del samt om 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

37 IFRS 2010 IAS 40 p. 1
38 IFRS 2010 IAS 40 p. 5



Förvaltningsfastigheter ska vid förvärvet tas upp till anskaffningsvärdet, det inkluderar de 

kostnader som är knutna till själva köpet.

Efter den initiala redovisningen av tillgången så kan företaget välja om de ska värdera 

förvaltningsfastigheten efter verkligt värde eller fortsätta använda anskaffningsvärdet. Oavsett 

vilken av metoderna företaget väljer så ska samma metod gälla företagets samtliga fastigheter. 

Byte av redovisningsprincip får endast göras om det leder till en mer rättvisande bild av 

företaget.39

IAS 40 tar upp att ett byte från att redovisa till verkligt värde till att redovisa efter 

anskaffningsvärdet osannolikt skulle leda till en mer rättvisande bild.40

Figur 2

3.6.1 Upplysningskrav

Standarden ställer krav på upplysnings kring flera punkter i företagens redovisning.

Det skall lämnas upplysning om:

a) företaget använder verkligt värde eller anskaffningsvärde

b) hur stor del av fastigheter som innehas genom operationella leasingavtal 

klassificeras som förvaltningsfastigheter, gäller då de är värderade till verkligt värde.

39 IFRS 2010 IAS 8

40 IFRS 2010 IAS 40 p. 31
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c) vilka kriterier företaget har för att skilja på förvaltnings- och rörelsefastigheter, 

samt fastigheter som är avsedda för löpande försäljning.

d) vilka metoder som används för att fastställa det verkliga värdet.

e) i vilken utsträckning fastigheten värderas till verkligt värde av oberoende 

värderingsmän.

f) de belopp som anges i resultaträkningen rörande, hyresintäkter, direkta kostnader 

gällande hyresintäkter under perioden, direkta kostnader för de fastigheter som inte 

genererar hyresintäkter samt det ackumulerade förändring av verkligt värde i 

specialfall då tillgångar byter värderingsmetod från anskaffningsvärde till verkligt 

värde. 

g) förekomst av begränsning till försäljning av förvaltningsfastighet eller begränsning 

att disponera hyresintäkterna och ersättning vid avyttring.

h) avtalsenliga förpliktelser. 

I tillägg till dessa krav om upplysning ska företag som värderar sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde redovisa en avstämning mellan förvaltningsfastigheternas redovisade värde 

vid periodens början och slut.41

3.7 Tidigare forskning

Muller III, m fl (2009) har i sin studie, Consequences of Voluntary and Mandatory Fair Value 

Accounting: Evidence Surrounding IFRS Adoption in the EU Real Estate Industry42, tittat på 

hur bolag har adopterat IFRS, hur det såg ut före IFRS och vad det har haft för följder när det 

gäller att värdera förvaltningsfastigheter. 

Det som bevisats i undersökningen är att beslutet att redovisa till verkligt värde speglar 

företagens vilja att ha en genomskinlighet i de finansiella rapporterna, något som vi berört i 

denna rapport.

Nellesen och Zuelch (2010) skriver i artikeln ,The reliability of investment property fair 

values under IFRS,43 om att värderingen av fastighetsbolag och redovisning till verkligt värde 

av förvaltningsfastigheter är starkt beroende av varandra. De tar upp osäkerheten inom 

värderingen baserad på flera faktorer.

41 IFRS 2010 IAS 40 p. 75

42 Muller III, m fl 2009

43 Nellessen och Zuelch 2010



I studien utgår de ifrån hypotesen:

“Given IFRS adoption, NAV deviations are lower for European property companies reporting 

investment property at fair value which is traded at low bid-ask spreads, expressing reliable 

fair values and vice versa.”

Regressionsanalysen de gjorde för att testa hypotesen stödjer den. Avvikelserna från NAV 

tenderar att vara högre då tillförlitligheten på värderingen av verklig värde på 

förvaltningsfastigheterna är låg. I rapporten hänvisar de till en samling tidigare studier som 

tillsammans tyder på att strukturen av själva processen vid värderingar till verkligt värde ökar 

sannolikheten för att de rapporterade värdena i balansräkningen är partiska.

Speciellt framkom det att företag med ett mer spritt ägande var mer benägna att adoptera 

IFRS och använda sig av värdering till verkligt värde i deras rapporter.

Verkligt värde metoden ger en större transparens för investerare men innebär inte att 

metoderna är fulländade ännu. Fortfarande lämnas ett val till företagen och detta kan innebära 

en systematiskt avvikande i rapporteringen.

Nordlund (2008), avhandlade i studien ”Valuation and performance reporting in property 

companies according to IFRS”44 flera av frågorna som denna studie bygger på.

Han har baserat sitt arbete på årsredovisningarna från 2005 och 2006. Den geografiska 

inriktningen var dels på svenska noterade fastighetsföretag, dels på utvalda noterade företag 

från länder i övriga Europa.

De frågor han ställer i sin studie som även är med i denna är:

• Vilken metod använder företagen för att redovisa förvaltningsfastigheterna?

• Redovisas justeringarna före eller efter de finansiella posterna?

• Beskriver företagen vilken metod som används för att ta fram verkligt värde?

Nordlunds studie visade att alla svenska fastighetsföretag använde verkligt värde i sin 

redovisning av förvaltningsfastigheter. Av de företag i övriga Europa, 17 st, som han 

studerade kunde han se en utveckling mot en redovisning efter verkligt värde.

44 Nordlund , 2008



Vid jämförelsen mellan årsredovisningarna 2005 och 2006 kunde han konstatera att tre av fem 

företag som redovisat sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde hade gått över till 

redovisning enligt verkligt värde metoden.

I frågan gällande var i Resultaträkningen företagen tog upp justeringen av det verkliga värdet 

så redovisade alla, 12 av 12, från övriga Europa det före de finansiella posterna i 

redovisningen för 2005 och en hade flyttat justeringen till 2006.

I Sverige visade resultatet att fler valt att redovisa förändringen efter de finansiella posterna, 3 

av 14.

Studien visade att många av företagen från övriga Europa, 6 av 17, inte lämnade någon 

upplysning om hur värderingen av det verkliga värdet hade gått till. I Sverige fanns det 

upplysning om vilken metod som använts för att ta fram det verkliga värdet i alla företagens 

årsredovisningar.  Trots att alla svenska företag i studien hade upplysningar om vilken metod 

som använts så är det få som ger tillräckliga upplysningar i förhållande till IAS 40 punkt 75.

Nordlund avslutar sin empiriska studie av de finansiella rapporterna med en sammanfattning 

där han noterar att många indikatorer visar att det är en bra bit kvar innan det finns ett 

entydigt redovisningsspråk som är effektivt och lätt att förstå.

Lama m. fl (2009) undersökte i sin studie, ”Compliance with disclosure requirements for 

investment properties: A comparative study between Spain and UK”45, hur väl noterade bolag 

i Spanien och Storbritannien följde de upplysningskrav som anges i IAS 40. Ytterligare en 

aspekt av studien var att undersöka i vilken utsträckning bolagens struktur hade inverkan på 

efterlevnaden av standarden. Denna aspekt har inte berörts i den här studien men här så är 

resultaten vad gäller efterlevnad det intressanta

I studien granskades årsredovisningarna för 2005 och 2008. I båda fallen hade de brittiska 

bolagen en bättre efterlevnad av standarden än de spanska. Resultaten visade dock på ett 

generellt bättre resultat när det gäller efterlevnad i rapporterna för 2008. 

45 Lama m.fl, 2009



Revisionsbyrån Ernst & Young tar i sin undersökning ”IFRS for real estate,

Current issues and financial statements survey” upp problemen kring värderingen av

förvaltningsfastigheter. De konstaterar att det var ett segment som blev hårt drabbat av den 

finansiella krisen då det var små rörelser på marknaden. Detta ledde till stora justeringar i 

värderingen av fastigheterna.

Ernst & Young hänvisar också till en undersökning gjord av JP Morgan om hur lågt 

förtroendet för fastighetsvärderingen är då den visar att 67% av de som deltog i 

undersökningen tyckte att upplysningarna om hur värderingen gått tillväga var dålig.

Lösningen på det låga förtroendet, när det gäller värderingen av förvaltningsfastigheter , 

enligt Ernst & Young är full genomskinlighet och upplysningar om antaganden, 

uppskattningar, värderingsmetoder och känslighetsanalyser.

I sin undersökning noterade Ernst & Young att det, hos de 30 undersökta fastighetsbolagen, 

blivit förbättringar vad det gäller genomskinlighet och upplysningar kring värderingen men 

att det fortfarande inte var bra nog.46 

Bengtsson (2008) har gått djupare in i frågeställningen i sin studie, ”Redovisningens 

värdeleverans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40”, och gjort en 

bedömning om införandet av IAS 40 har bidragit till en mer tillförlitlig, värdefull och 

verklighetstrogen redovisning.

I hans slutsatser kommenterar han att: ”Förvaltningsfastigheter har bidragit till en mera 

värderelevant redovisning. Som en helhetsbedömning har informationsvärdet i 

rapporteringen förbättrats och redovisningens värderelevans har ökat genom tillkomsten av 

IAS 40”. Han säger också att: ”införandet av IAS 40 bidragit till en ökad användbarhet 

genom en balansräkning som i högre grad nu än tidigare ger en rättvisande bild av företagets 

värde”.

Dock tillägger han att en liknande studie om ytterligare några år skulle kunna leda fram till 

andra resultat och slutsatser.47

46 Ernest & Young,, 2010

47 Bengtsson. 2008



Quagli & Avallone (2010) analyserar i sin forskningsrapport, ”Fair value or cost model? 

Drivers of choice förj IAS 40 in the Real Estate Industry”, vad som driver företagen i valet av 

redovisningsmetod när det gäller verkligt värde eller anskaffningsvärde. De baserar sin 

rapport på ett antagande att igenkännande är mer värderelevant än upplysning.

Då IAS 40 kräver av företag som väljer redovisning enligt anskaffningsvärde-metoden att de 

ska lämna upplysning av verkligt värde i en fotnot så kan det antas att valet av 

värderingsmetod är av mindre betydelse. Trots  detta antyder dock analysen att upplysning 

inte är detsamma som igenkännande.

I en analys av ett resultat från studien har de visat på stor skillnad mellan de olika observerade 

Europeiska ländernas val av värderingsmetod.48

48 Quagli & Avallone 2010



4. Empirisk studie

I det här kapitlet presenteras empirisk data från granskningen av årsrapporter från 19 

fastighetsföretag i Europa. Av dessa 19 kommer vardera 5 från Sverige, Norge, Danmark och 

4 från Finland. Studiens syfte är att se hur företagen följer IAS 40 och på så sätt är jämförbara 

trots att de kommer från olika länder. Empirins utgångspunkt ligger i följande frågor:

• Vilken värderingsmetod använder företagen för att redovisa förvaltningsfastigheter?

• Tas det upp i rapporterna hur värderingen av fastigheterna har gått tillväga?

• Uppger bolagen justeringar av verkligt värde före eller efter de finansiella posterna?

• Hur väl följer företagen de punkter om upplysning49 som finns i standarden?

4.1 Vilken värderingsmetod använder företagen för att redovisa 
förvaltningsfastigheter efter det första redovisningstillfället?

I den första delen av det empiriska materialet har vi valt att ta reda på vilken metod företagen 

använder sig av vid redovisningen av sina förvaltningsfastigheter.

Efter att företaget tagit upp förvaltningsfastigheten första gången i bokföringen till 

anskaffningsvärdet så kan bolaget, enligt IAS 40, välja om de vill värdera alla sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet eller till verkligt värde50. Resultatet presenteras 

nedan i tabell 4.1.1.

49 IFRS 2010, IAS 40 p. 75

50 IFRS 2010. IAS 40 p. 30



Val av värderingsmetod

Företag Verkligt värde Anskaffningsvärde

Jensen & Møller Invest A/S X  

Tower Group X  

Asgaard Group X  

Dan Ejendomsinvestering X  

Scandinavian Properties X  

Norwegian Property X  

Rom Real X  

Olav Thon Eiendomsselskap X  

Borgestad  X

Storm real estate X  

Castellum X  

Fabege X  

FastPartner X  

Kungsleden X  

Sagax X  

CityCon X  

Interavanti Oyj X  

Sponda Plc X  

Technopolis Plc X  

Tabell 4.1.1



Resultatet visar tydligt att företagen väljer att värdera sina fastigheter till verkligt värde då 18 

av 19 möjliga valt detta. Anledningen till att ett bolag valt att redovisa 

förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärde framgår inte av materialet vi tagit del av och 

kan endast spekuleras i. Däremot, enligt både IFRS och EPRA's rekommendationer så ska 

företag som använder denna metod ”tydligt förklara” i en not varför de valt att värdera till 

anskaffningsvärdet istället för det verkliga värdet.

Jämförelsevis har Nordlund (2008) i sin studie sett samma företeelse där det visade sig att fler 

men dock inte någon majoritet, valde att värdera förvaltningsfastigheterna till just 

anskaffningsvärdet.51

IAS 40 punkt 31 antyder att redovisning till verkligt värde högst sannolikt ger en mer 

tillförlitlig och mer relevant bild över företagens finansiella ställning. I tillägg så är 

redovisning till verkligt värde att rekommendera enligt EPRA (2010).52

4.2 Tas det upp i rapporterna hur värderingen av fastigheterna har gått tillväga?

IASB har inte någon standard till hur en värdering av fastigheter ska gå till. De uppmanar till 

att företagen ska använda oberoende värderingsmän som utför värderingen av deras 

förvaltningsfastigheter.53 Då det inte finns fastställt i en standard så väljer dessa ofta att 

värdera sina förvaltningsfastigheter med hjälp av interna värderingsmodeller.

Valet av värderingsmodell och hur dessa ska användas påverkar i sin tur resultatet. Detta gör 

att företagsledningen får en chans att genom små förändringar justera resultatet vilket minskar 

redovisningens tillförlitlighet.

Ett annat problem vad det gäller värderingen är osäkerheten som finns då det är olika 

värderingsmän som bedömer fastigheterna. Det är många faktorer som ska tas i beaktning 

vilket leder till att olika personer kan komma fram till olika värden.

I IAS 40 är det ett krav att i årsredovisningen lämna upplysning om vilken metod ett företag 

har använt för att värdera fastigheterna.

51 Nordlund. 2008

52 EPRA 2010

53 IAS 40 p. 32



EPRA (2010) skriver i sin senaste rekommendation att:

”Företag bör använda sig av en extern värderingsman åtminstone en gång om året och att 

värderingen bör vara överensstämmande med International Valuation Standards (IVS).” 

Detta rekommenderas för att få så stor tillförlitlighet på värderingen som möjligt.54

I tabellen 4.2.1 har vi sammanställt vilka företag som i sina årsredovisningar beskrivit hur 

värderingen av förvaltningsfastigheterna gått till.

54EPRA 2010



Lämnande av värderingsupplysningar i årsredovisningar.

Bolag Beskrivit Icke beskrivit

Jensen & Møller Invest A/S X  

Tower Group X  

Asgaard Group X  

Dan Ejendomsinvestering X  

Scandinavian Properties X  

Norwegian Property X  

Rom Real X  

Olav Thon Eiendomsselskap X  

Bogestad X  

Storm real estate X  

Castellum X  

Fabege X  

FastPartner X  

Kungsleden X  

Sagax X  

CityCon X  

Interavanti Oyj X  

Sponda Plc X  

Technopolis Plc X  

Tabell 4.2.1

Resultatet visar att alla bolag som vi studerat beskriver i sina årsredovisningar vilka 

parametrar och övriga uppgifter som används vid värderingen av deras 

förvaltningsfastigheter.

De upplyser också om värderingen utförts av externa värderingsinstitut, om värderingen gjorts 

internt eller en kombination av de båda alternativen för att säkerställa resultaten. Det innebär 

att de följer standarden som IFRS tagit fram55.

55IFRS 2010, IAS 40 p. 75



4.3 Uppger bolagen justeringar av verkligt värde före eller efter de finansiella 
posterna?

Det står inte i IAS 1 var justeringen av det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna ska 

redovisas i resultaträkningen. Om dessa poster redovisas före eller efter de finansiella 

posterna kan påverka hur företaget värderas. Nordlund (2008) skriver i sin studie56 att 

ledningen kan välja att redovisa efter de finansiella posterna och på så vis reducera vikten av 

dessa. I tabellen 4.3.1 redovisas hur bolagen som vi granskat har valt att redovisa sina 

justeringar. 

56Nordlund. 2008



Före/efter de finansiella posterna

Företag Före Efter

Jensen & Møller Invest A/S  X

Tower Group X  

Asgaard Group X  

Dan Ejendomsinvestering X  

Scandinavian Properties X  

Norwegian Property X  

Rom Real X  

Olav Thon Eiendomsselskap X  

Borgestad
Anskaffnings-

värdet  

Storm real estate X  

Castellum  X

Fabege  X

FastPartner X  

Kungsleden  X

Sagax  X

CityCon X  

Interavanti Oyj X  

Sponda Plc X  

Technopolis Plc X  

Tabell 4.3.1

Resultatet visar att hela fyra av fem företag i Sverige väljer att redovisa sina 

värdeförändringar efter finansiella poster vilket är anmärkningsvärt då endast ett av de övriga 

företagen också väljer detta.



4.4 Hur väl följer företagen de punkter om upplysning som finns i standarden?

Här har vi valt att gå in på en specifik punkt i standarden IAS 4057 (Beskrivs i 3.3). Där är 

företag skyldiga att lämna upplysningar enligt nedan. Resultatet gällande hur väl företagen 

följer anvisningarna om upplysning enligt detta redovisas i tabellen 4.4.1. Företagen har fått 

en poäng per upplysning som dom lämnat och noll poäng om upplysningen uteblivit.

Finns, i företagets årsredovisning, upplysning om:

a) redovisning till verkligt värde eller anskaffningsvärde?

b) hur stor del av fastigheten som genom operationella leasingavtal klassificeras som 

förvaltningsfastigheter?

c) hur företaget skiljer på förvaltnings- och rörelsefastigheter?

d) vilka metoder som används för att fastställa det verkliga värdet?

e) i vilken utsträckning fastigheten värderas till verkligt värde av oberoende 

värderingsmän?

f) de belopp som anges i resultaträkningen rörande, hyresintäkter, direkta kostnader 

gällande hyresintäkter, direkta kostnader för de fastigheter som inte genererar 

hyresintäkter samt det ackumulerade förändring av verkligt värde i specialfall då 

tillgångar byter värderingsmetod från anskaffningsvärde till verkligt värde.

g) förekomst av begränsningar?

h) avtalsenliga förpliktelser?

57 IFRS-volymen 2010, IAS 40 p. 75



Hur väl följer företagen standarden när det gäller att lämna upplysning om dessa 

punkter?

Företag a b c d e f g h Poäng

Jensen & Møller Invest A/S X  X X 3

Tower Group X  X X X 4

Asgaard Group X  X X X 4

Dan Ejendomsinvestering X   X X X 4

Scandinavian Properties X   X X X X 5

Norwegian Property X  X X X X X X 7

Rom Real X X X X X X 5

Olav Thon Eiendomsselskap X  X X X X X 6

Borgestad X  X X X X 5

Storm real estate X X X X X X X 6

Castellum X X X X X X 6

Fabege X X X X X X 6

FastPartner X X X X X X 6

Kungsleden X X X X X X X 7

Sagax X X X X X X 6

CityCon X X X X X X 6

Interavanti Oyj X X X X 4

Sponda Plc X X X X X X 6

Technopolis Plc X X X X X X X 7

Summa
100
% 47% 53%

100
% 84% 79% 26%

63
%

103/15
2

Tabell 4.4.1



Resultatet visar att företagen har 100 % efterlevnad när det gäller att upplysa om vilken 

värderingsmetod de valt i punkten a. Även när det gäller lämnande av upplysningar om vilka 

metoder som använts och betydande antaganden som tillämpats vid fastställandet av det 

verkliga värdet i punkten d finner man ett hundraprocentigt resultat.

Nordlund (2009) har i en artikel i tidskriften Balans belyst problematiken kring informationen 

som lämnas i årsredovisningarna, eller som han kallar det: ”informations asymmetriska 

problem”. För att marknaden ska fungera mer effektivt menar han att det är viktigt att 

information om tillämpade metoder och väsentliga antaganden vid värderingen av 

fastigheterna presenteras på ett överskådligt sätt inom de formella finansiella rapporterna.58

Muller III, m fl (2009) konstaterar att det uppstår mindre informations asymmetri vid en mer 

transparent redovisning av tillgångarna.59

Även Armstrong m fl (2009) har en liknande utgångspunkt där man ser till hur marknaden 

reagerade när införandet av IFRS 2005 blev ett faktum. Där fann man att det blev en stegvis 

positiv reaktion på länder med låg informationskvalitet och hög informations asymmetri före 

adoptionen.60

I punkterna b och c finner man en efterlevnad på cirka 50 % vilket visar att det finns saker 

kvar att arbeta med. Dock kan antas att tolkningsskillnader kan förekomma när det gäller 

dessa två punkter. I b tas det upp ”huruvida andelar i fastigheter som innehas genom 

operationella leasingavtal, klassificeras och redovisas som förvaltningsfastigheter”. Om 

företaget inte har några sådana andelar som gäller detta, väljer dom då att inte ta upp det? En 

anmärkningsvärd skillnad har upptäckts då alla de svenska företagen lämnar upplysning om 

detta medan de övriga företagen är svagt representerade i kategorin.

58 Nordlund. 2009

59 Muller III, m fl 2009

60 Armstrong, m fl 2009



I punkten c ska företagen redovisa ”vilka kriterier som använts för att skilja 

förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter och fastigheter som är avsedda att säljas i den 

löpande verksamheten”. Om företagen varken besitter rörelsefastigheter eller fastigheter som 

ska säljas, väljer dom då att inte ta upp det? Tilläggas kan att vi valt att inte ge ”poäng” till 

företag som enbart upprepat definitionen av förvaltningsfastigheter som står i IAS 40. 

Företagen från Finland och Norge har störst efterlevnad i denna kategori och representerar i 

princip hela andelen.

Punkterna e, f och h får anses ha en relativt hög efterlevnad med tanke på att det endast är 

några företag ganska jämt fördelade på de olika nationerna som inte tagit med dessa 

upplysningar. Det finns mer att kräva av företagen när det gäller punkten h där resultatet kom 

upp till 63 % men det kan ändå sägas vara godkänt när tre av fem uppfyller kravet.

Efterlevnaden i punkten g är låg där endast sex av nitton lämnat upplysning. Även här lämnar 

vi utrymme för tolkningsskillnader. Det står i standarden: ”Förekomst och belopp avseende 

begränsning i rätten att sälja en förvaltningsfastighet…” Huruvida förekomsten av sådana 

begränsningar finns eller inte kan ha en inverkan på om företagen lämnat upplysning i 

årsredovisningen om det.

5. Analys

Val av värderingsmetod

Som tidigare studier har visat så följer de allra flesta företagen IASB standarder och EPRA's 

rekommendationer om att använda verkligt värde i sin redovisning.  Nordlund (2008) 

studerade årsredovisningar från 2005 och 2006, då kravet om att följa IASBs standarder 

precis hade införts, och kunde redan då se att flera företag gick ifrån att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet. I vår studie kan vi tydligt se att företagen valt 

att adoptera verkligt värde modellen.



Det är enbart Borgestad som använder metoden med anskaffningsvärdet. De skriver ingenting 

i sin årsredovisning om varför de valt att använda denna metod och inte heller någonting om 

att ändra. Anledningen till varför företag väljer att använda anskaffningsmodellen för 

redovisning av förvaltningsfastigheterna går att spekulera i.

De är ålagda att räkna fram det verkliga värdet och presentera det i årsredovisningen så vi kan 

inte härleda det till att kostnadsfrågan skulle vara den avgörande orsaken. En övergång till att 

använda verkligt värde skulle dock ändra företagens finansiella värde och även påverka dess 

resultat, detta kan vara en orsak. Det gick inte att urskilja några märkbara skillnader mellan de 

olika länderna.

Lämnande av värderingsupplysningar i årsredovisningar.

Alla företag lämnade upplysning om hur deras värdering av det verkliga värdet gått till. Då 

huvudsyftet med en harmonisering av redovisningen är att de ska vara jämförbara så lämnas 

mycket att önska vad det gäller värderingen till verkligt värde.

Nästa steg i utvecklingen mot jämförbara årsredovisningar kan vara en tydlig mall om hur det 

verkliga värdet ska tas fram. Idag finns det många olika metoder, bland annat; ortspris-, cash-

flow-, intäkt/kostnads- och produktionskostnadsmetoden. I tillägg skulle IAS/IFRS kunna 

vara tydligare när det gäller var informationen ska stå i årsredovisningen så att alla kan följa 

en mall och därmed vara direkt jämförbara.

Det skulle förenkla för alla företagets intressenter. Det var ingen signifikant skillnad mellan 

de olika länderna vad det gäller hur de beskrivit metoderna de använt för att ta fram det 

verkliga värdet.



Uppger bolagen justeringar av verkligt värde före eller efter de finansiella 

posterna?

Det första som slog oss om var justeringarna av det verkliga värdet ska hamna i 

resultaträkningen var att det är märkligt att IFRS lämnar valet öppet för företagen att välja. 

Hela tanken med övergången till en gemensam redovisningsstandard är att uppnå 

jämförbarhet mellan företag i olika länder. Av de företag som vi hade i studien går det att 

urskilja att 4 av 5 svenska företag väljer att föra justeringen efter de finansiella posterna 

medan endast 1 av de resterande 14 företagen valt det.

Det finns flera intressanta teorier om varför företag väljer att föra justeringarna efter de 

finansiella posterna. Den troligaste anledningen att företag väljer det ena eller det andra anser 

vi är deras syn på sin kärnverksamhet.

Företag som anser att deras verksamhet sträcker sig utöver uthyrningsverksamhet och rent 

ägande, till exempel spekulation i fastigheter i vinstsyfte, tar upp värdeförändringarna före de 

finansiella posterna och företag som anser att de enbart ägnar sig åt uthyrning av fastigheter 

tar upp dem efter.

En annan möjlighet är att företagen vill skilja rörelseresultatet från orealiserade 

värdeförändringar som uppstått utan faktiska transaktioner. Olika intressenter kan tolka en 

orealiserad värdeförändring på fel sätt eftersom den fortfarande är underlag för möjliga 

förändringar i framtiden.

Till exempel kan aktieägare ställa sig frågande rörande låga utdelningar trots högt resultat 

som blivit påverkat av positiva orealiserade värdeförändringar av det verkliga värdet på 

förvaltningsfastigheterna. I kommunikationen med bank och kreditgivare kan dock en hög 

värdering av förvaltningsfastigheterna verka positivt då dessa ökar företagets soliditet. Vilket 

är en fördel för företaget och dess kreditvärdighet.



Hur väl följer företagen standarden när det gäller att lämna upplysningar om de 

aktuella punkterna i IAS 40?

Generellt kan sägas att en efterlevnad på 67 % är ett för lågt resultat för de utvalda företagen i 

studien med tanke på att IFRS standarder inte längre är rekommendationer utan krav.

Förvånansvärt är att Danmark, som redan under andra halvan av 1970-talet började tillämpa 

IASCs standarder (i dag IFRS), inte har en större efterlevnad av kraven om upplysning i 

IAS/IFRS än 50 %, man kan också se att flera av punkterna är helt utelämnade.

I Sverige, där översättningarna av standarderna kom 2003, följer företagen kraven om 

upplysning till 78 % vilket är en signifikant skillnad. Skillnaden mellan Sverige, Norge (73 

%) och Finland (72 %) är för övrigt marginell.

Vi anser att upplysning i områden där företagen saknar information som till exempel 

angående operationella leasingavtal och vissa begränsningar också är viktiga upplysningar 

och borde därför finnas med då de ökar jämförbarheten. All information om upplysning skulle 

på ett enkelt sätt kunna lämnas i noten rörande förvaltningsfastigheter genom att följa 

uppställningarna i IFRS och därmed göra årsredovisningarna mer lättlästa.

Som det ser ut i dag är informationen att finna i såväl förvaltningsberättelsen, 

redovisningsprinciperna som i noterna vilket gör att det uppstår en viss förvirring när data ska 

samlas in.



6. Slutsats

Studien har visat att standardsättarna har en del kvar att arbeta med när det gäller att få ett 

unisont språk för redovisningen. Tydligheten i standarderna är ett viktigt fokus, framförallt att 

anvisa var i redovisningarna de olika upplysningarna och parametrar ska finnas för att vara så 

lättillgängliga som möjligt för användaren. 

Företagen har i sin tur ett ansvar att upprätta sin årsredovisningar med en så stor efterlevnad 

av de gällande standarder som möjligt. Resultatet i studien har visat att några företag varit 

väldigt tydliga och upplyst på ett lättförstående sätt medan andra varit mer svår att tyda. Dock 

är det komplicerat att avgöra hur de tolkar standarderna. Det är tydligt att så länge 

standarderna tillåter företagen att göra val så kommer det att inskränka på jämförbarheten.

Den här studien bekräftar vad tidigare studier också kommit fram till gällande redovisnings 

metod. I Nordlunds (2008) studie av årsredovisningarna för 2005 redovisade 5 av 16 företag 

förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärdet. När han sedan studerade samma bolags 

årsredovisningar året därpå så hade 3 bolag bytt till en redovisning till verkligt värde.

Även Quagli & Avallone (2010) såg tydligt att bolag i Sverige och Finland valt att redovisa 

sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde modellen.

6.1 Förslag till vidare forskning

Den här studien tar bland annat upp olikheterna i resultaträkningen gällande realiserade och 

orealiserade värdeförändringar. En kvalitativ studie som fördjupar sig i detta för att undersöka 

om det finns några samband mellan storlek, ägarstruktur och varför dessa justeringar tas upp 

på olika ställen i resultaträkningen skulle vara intressant.
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