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Sammanfattning 

Börsnoterade bolag ska i sin koncernredovisning redovisa enligt IFRS och förvaltningsfastigheter 

skall redovisas enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Detta examensarbete undersöker hur Nordiska 

börsnoterade bolag tillämpar vissa punkter inom IAS 40 i 2014 års redovisning jämfört med 2009 

års redovisning.  

 

Syftet med undersökningen är att undersöka skillnader mellan de granskade företagens redovisning 

2014 och 2009, med utgångspunkten i en tidigare publicerad undersökning (Hedlund & Ersson, 

2011). Det som undersöks är om företagen använder samma värderingsmetod, om de informerar om 

hur värdering av förvaltningsfastigheter skett, om var i resultatrapporten de rapporterar justeringar 

av verkligt värde samt hur väl de lämnar upplysningar enligt IAS 40 punkt 75. 

 

Undersökningen har skett med en kvantitativ metod då det är årsredovisningar som granskats. 

Undersökt data är årsredovisningar från 2014 och 2009 för samma företag som granskats i den 

tidigare undersökningen. Några företag har utgått då de inte ingår i urvalsramen Nordiskt 

börsnoterat fastighetsbolag. Totalt granskades 14 stycken företag. 

 

Resultatet visar att efterlevnaden  totalt sett är något bättre 2014 jämfört med den tidigare 

undersökningen. Till stor del beror det på urvalet där de företag som utgått var dåliga på att lämna 

upplysningar enligt IAS 40 i 2009 års redovisning. Sett till de företag som är med i båda 

undersökningarna är efterlevnaden likartad de jämförda åren. Det är få företag som lämnar 

upplysningar om begränsningar i rätten att sälja förvaltningsfastigheter, avtalsenliga förpliktelser att 

köpa eller hur de skiljer på rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter. Tolkningen kan då göras 

att det inte finns någon restriktion eller förpliktelse om det inte lämnas några sådana upplysningar. 

Om det är ett fastighetsbolag så kan det tolkas som att de inte har några rörelsefastigheter. Med 

dessa tolkningar blir efterlevnaden bland de undersökta företagen god.  

 

Nyckelord: IAS 40, fair value, investment property, compliance, förvaltningsfastigheter, IFRS. 



Summary 

Listed companies should prepare their consolidated accounts according to IFRS and investment 

property shall be accounted for in accordance with IAS 40 Investment Property. This study, 

investigates how the Nordic listed companies comply with certain paragraphs of IAS 40 in the 2014 

financial statements as compared with the 2009 financial statements. 

 

The purpose of the study is to investigate differences between the studied company’s financial 

statements in 2014 compared to 2009, with a previous study (Hedlund & Ersson, 2011) as a base. 

The study focus on whether they use the same valuation method, if they describe the valuation 

process, where in the financial statement fair value adjustments are reported and how well they 

comply with IAS 40 paragraph 75. 

 

The study is based on a quantitative method since financial statements are studied. Examined data 

are annual reports for 2014 and 2009 from the companies investigated in the previous survey. 

However slightly fewer companies were included since some of them are no longer included in the 

selection criteria Nordic listed real estate company. 

 

The result shows that compliance with IAS 40 is overall slightly better than in the previous survey. 

Largely, it depends on the selection of companies, since the companies excluded were bad at 

providing information in accordance with IAS 40 in the previous investigation. Looking at the 

companies that are included in both studies, compliance is similar for the compared years. There are 

few companies that provide information about restrictions on the right to sell investment properties, 

obligations to buy or how they differ business property from investment property. The interpretation 

can then be made that there is no restriction or obligation if there is no such information. If it is a 

real estate company, the interpretation can be made that they have no business property. With these 

interpretations compliance is good among the studied companies. 

 

Keyword: IAS 40, fair value, investment property, compliance, förvaltningsfastigheter, IFRS. 



Begrepp 

Financial Accounting Standards Board (FASB) 

FASB är en organisation inom den privata sektorn i USA som fastställer standarder för ekonomisk 

redovisning och rapporteringsstandarder för företag som omfattas av i USA allmänt erkända 

redovisningsprinciper (US Generally Accepted Accounting Principles, US GAAP). 

 

US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) 

Redovisningsregler för företag i USA, som fastställs av Financial Accounting Standards Board 

(FASB), föregångare till FASB och andra. 

 

International Accounting Standard (IAS, Internationella redovisningsstandarder) 

En standard som antogs av International Accounting Standards Committee (IASC), föregångaren 

till International Accounting Standards Board (IASB). Då IASC ersattes av IASB 2001 antog man 

samtliga då gällande internationella redovisningsstandarder (IAS). 

 

International Accounting Standards Board (IASB) 

IASB är ett oberoende privatfinansierat organ som fastställer redovisningsstandarder. 

 

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). 

Den tidigare benämningen av moderorganisationen till International Accounting Standards Board 

(IASB), numera kallad IFRS Foundation. 

 

International Financial Reporting Standard (IFRS) 

Standard och tolkningar som fastställts av International Accounting Standards Board (IASB). 

 

IFRS Foundation 

Namnet på moderorganisationen för International Accounting Standards Board (IASB). 

 

Standards Advisory Council 

Ett forum där IASB kan samråda med intresserade organisationer, numera kallad IFRS Advisory 

Council, som sammanträder tre gånger om året. Medlemmarna i Advisory Council ger input i fråga 

om IASBs dagordning, arbetsprogram och särskilda projekt. 
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1 INLEDNING 

Enligt tidigare redovisningstraditioner användes historisk anskaffningskostnad när företagets 

anläggningstillgångar redovisades, både i Sverige och på kontinenten (Bengtsson, 2009). För att få 

en integrerad kapitalmarknad som är effektiv, smidig och ändamålsenlig så beslutade EU att från 

den 1 januari 2005 ska alla noterade företag utforma sin koncernredovisning i enlighet med en enda 

uppsättning av redovisningsstandarder, nämligen IAS, för att få en hög grad av jämförbarhet mellan 

företagen inom EU (Bengtsson, 2006). IAS är standarder inom IFRS och de är framförallt princip-

baserade, inte regelstyrda. En av dessa standarder är IAS 40 som beskriver hur företagen ska 

redovisa sina förvaltningsfastigheter och att de ska värdera sina fastigheter till verkligt värde i 

värderingssyfte eller i upplysningssyfte. Med det nya regelverket IAS 40 är balansräkningen en 

prognos över framtida kassaflöden och värdering av fastigheterna ska enligt IAS 40 bidra till en 

bättre prognos (Bengtsson, 2009). 

 

Antagandet av IFRS-standarder i koncernredovisningen i noterade bolag inom EU och i 

redovisningen hos många andra företag i många andra områden, ses ofta som en revolution inom 

redovisningen. Det ger bättre jämförbarhet och insyn i redovisningen runt om i världen, med målet 

att minska kapitalkostnaderna (Hjelström & Schuster, 2011). Antagandet av IFRS innebär fördelar 

för investerare såsom en mer exakt och omfattande redovisning som ger mer information till 

aktiemarknaderna och lägre risk för investerare. IFRS minskar de internationella skillnaderna så att 

redovisningen blir lättare att jämföra internationellt, vilket minskar kostnaderna för investerare att 

processa finansiell information (Ball, 2006). 

 

IASB är ett standardiseringsorgan med målet att skapa standarder av hög kvalitet, som är 

förståeliga, genomförbara och globalt accepterade för att använda vid finansiell rapportering. 

Standarderna är baserade på tydligt formulerade principer (IFRS, 2015).  IASB är den oberoende 

standardsättande organisationen inom IFRS Foundation som är moderorganisationen. IASBs 

medlemmar finns spridda över världen och jobbar i samarbete med aktieägare, investerare, 

analytiker, reglerare, företagsledare, redovisningsstandardsättare och revisorer runt om i världen, i 

sitt jobb med att ta fram standarder (IFRS, 2015). 2001 började IASB sitt jobb med att ta fram 

globala redovisningsstandarder, 2005 infördes de för börsnoterade företag som handlas på börser i 

EU, inklusive banker och försäkringsbolag (EUR-Lex, 2015). Över 100 länder har hittills godtagit 

IFRS och standarderna stöds av internationella organisationer såsom G20, rådet för finansiell 

stabilitet (FSB), Världsbanken, Internationella valutafonden och Baselkommittén för banktillsyn 
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(Europakommissionen, 2010). Europakommissionen godkänner IFRS-standarder innan de sedan 

blir en del av EU-lagstiftningen (Europakommissionen, 2010). 

 

Innebörden av IAS 40 är att företagen ska tillhandahålla verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

antingen i balansräkningen med värdeförändringar som påverkar resultatet i resultaträkningen, eller 

om de väljer redovisning till anskaffningsvärde, ska de följa redovisningsprinciperna i IAS 16. Det 

sistnämnda innebär att de ändå ska lämna information om verkligt värde, men värdeförändringar i 

form av upp- eller nedskrivningar tas upp i balansräkningen (Andreasson & Bengtsson, 2008).  

 

IAS 40 tillåter företag att gå från att redovisa anskaffningsvärde till att redovisa verkligt värde, men 

förbjuder byte från redovisning av verkligt värde till redovisning av anskaffningsvärde (Muller et al, 

2011). I Sverige fanns möjligheten till en mjuk övergång till de nya standarderna i IFRS mellan 

1991-2004 (Hellman, 2011). 

1.1 PROBLEMATISERING 

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar IAS 40 utifrån olika undersökningsområden, olika 

geografiskt undersökningsområde och varierat hur länge sedan de skrivits. Bland dessa återfinns en 

C-uppsats från 2011 på högskolan Gävle ”IAS 40 – En kvantitativ studie av företags upplysnings-

skyldighet” av Björn Ersson och Daniel Hedlund. De har gjort en jämförelse av 19 nordiska 

fastighetsbolag och granskat årsredovisningar från 2009. 

 

Ersson och Hedlunds resultat visar att det fortfarande finns mycket att arbeta med när det gäller 

efterlevnad av standarderna. Den största skillnaden fann de hos de danska företagen när det gäller 

att lämna vissa upplysningar och de ansåg att det kunde vara värt att följa upp i en framtida studie. 

De påpekade också i sin rapport att värdeförändringarnas förekomst i resultaträkningen också är en 

fråga som är betydelsefull och som kan påverka informationen till användare av finansiella 

rapporter. Ersson och Hedlund kom fram till att 18 av 19 granskade bolag redovisade sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. En anledning att redovisa till verkligt värde kan vara 

företagens behov av att visa marknadsvärdena på sina förvaltningsfastigheter då innehavet är 

långsiktigt, detta för att minska informationsasymmetrin (Quagli & Avallone, 2010). 

 

Min avsikt är att undersöka samma bolags årsredovisningar från 2014 för att undersöka hur de 

tillämpar dessa standarder i sin redovisning år 2014 jämfört med vad Ersson och Hedlund kom fram 

till i de årsredovisningar från 2009 som de granskat. 
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Undersökningen fokuserar på följande frågeställningar:  

 Använder de samma värderingsmetod för att redovisa förvaltningsfastigheter som de gjorde 

5 år tidigare? 

 Tar de upp i rapporterna hur värderingen av fastigheterna har gått till väga? Skiljer det sig 

från hur de gjorde 5 år tidigare? 

 Har de ändrat var de redovisar justeringar av verkligt värde. Görs de före eller efter de 

finansiella posterna och hur gjorde de tidigare? 

 Hur väl lämnar företagen den information enligt punkt 75 i IAS 40, som de ska lämna? Har 

det skett en förändring hur de följer dessa punkter? 

 

Då Ersson och Hedlunds resultat visar att det fanns många brister i den information som företagen 

lämnade och hur de efterlevde standarden, så kan det vara intressant att följa upp om det har blivit 

bättre 5 år senare. Det är inte bara att det gått 5 år som kan påverka, utan även att det skett en del 

förändringar i IAS 40 sedan deras granskning. 

 

Då jämförbarhet är en viktig del av IFRS så är det intressant att se om det finns skillnader i hur 

företagen redovisar förvaltningsfastigheterna och vart de redovisar värdeförändringar, då 

intressenter som ska jämföra rapporterna vill att de ska vara så likvärdiga som möjligt i sin 

informationsgivning. 

 

Utifrån förändringar i IAS 40 som infördes 2012 avseende hur värdering ska ske om företagen inte 

kan värdera fastigheter på ett tillförlitligt sätt så undersöker jag även om man kan se om dessa 

ändringar har medfört några förändringar i hur företagen gör sina värderingar av förvaltnings-

fastigheter. Ersson och Hedlund beskriver de upplysningskrav som IAS 40 ställer i punkt 75 och 

som de har granskat hur företagen följer: 

 

Standarden ställer krav på upplysning 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. 

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. 
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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. (Ersson & Hedlund, 2011). 

 

Då företagen i Ersson och Hedlunds granskning var dåliga på att lämna tillräckliga upplysningar 

enligt IAS 40 punkt 75 så tänkte jag undersöka om det har förbättrats fem år senare. 

1.2 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i de granskade företagens redovisning 2009 och 2014 

med utgångspunkt i Ersson och Hedlunds undersökning, enligt följande punkter: 

 

 Använder de samma värderingsmetod för att redovisa förvaltningsfastigheter? 

 Tar de upp i rapporterna hur värderingen av fastigheterna har gått till väga? 

 Har de ändrat var de redovisar justeringar av verkligt värde, görs de före eller efter de 

finansiella posterna och hur gjorde de tidigare? 

 Hur väl informerar företagen enligt punkt 75 i standarden? Har de blivit bättre på att 

lämna information? 
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2 METOD 

Granskade data är sekundärdata som kommer från undersökta företags årsredovisningar och redan 

gjorda undersökningar inom området IAS 40 och fastighetsvärderingar. Företagens årsredovisningar 

har hämtats från företagens hemsidor. Undersökt data kan anses tillförlitlig då den består av 

årsredovisningar som ges ut av företagen som granskas och skall finnas kvar i 7 år (Eriksson och 

Hultman, 2014). Då det som undersöks är hur företagen tillämpar IAS 40 och hur väl företagen 

lämnar information i sina årsredovisningar, går det att upprepa samma undersökning för att testa 

undersökningens reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

 

Företagens årsredovisningar har genomlästs för att hitta den information som varit intressant för 

undersökningens frågeställning. Den eftersökta informationen har framförallt funnits i 

balansräkningar, resultaträkningar och noter, men även på andra ställen i årsredovisningarna. Då 

informationen har funnits på olika ställen i de olika företagens årsredovisningar och ibland inte 

funnits alls, så har hela årsredovisningarna behövt genomläsas för att hitta den eftersökta 

informationen eller konstatera att den saknas. När det inte har funnits någon information om det 

som eftersökts, till exempel om det finns någon restriktion att sälja fastigheter, då har olika 

tolkningar gjorts utifrån det, vilket kan vara en svaghet resultatmässigt då tolkningen som gjorts är 

att ingen restriktion finns då det inte står något om det, när det i själva verket är så att restriktionen 

finns, men företaget inte lämnat information om den. Då språken på årsredovisningarna har varit 

både svenska, engelska, norska och danska har webbens översättningsverktyg varit till stor hjälp.  

 

Den eftersöka informationen har inte alltid har stått tydligt uttalad i årsredovisningarna, därför har 

vissa tolkningar gjorts utifrån vad IAS 40 efterfrågar. Utsökningen av data har framförallt skett 

enligt en kvantitativ metod då det är hårddata i form av årsredovisningar som har genomsökts för att 

ta fram underlag för analys (Repstad, 2007). 

 

Undersökningen är främst beskrivande, då det som undersöks är hur väl företagen följer de givna 

standarderna och vilka redovisningsval de har gjort utifrån standarderna i IAS 40. Valet av ansats 

beror på att det finns rekommendationer och standarder som företagen ska följa och syftet med 

undersökningen är att undersöka vilka redovisningsval företagen har gjort utifrån standarden IAS 40 

och hur väl några av punkterna om upplysningslämning i denna standard efterföljs. Utifrån 

resultatet analyseras och diskuteras vilka faktorer som kan ha påverkat företagens redovisningsval 

och vad skillnader mellan åren kan bero på. 
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Det empiriska materialet som granskats är årsredovisningar från 14 av de 19 börsnoterade företag 

med förvaltningsfastigheter som Ersson och Hedlund granskade 2009. Fem av företagen utgick då 

de inte räknas som nordiska börsnoterade fastighetsbolag längre och varför de utgått beskrivs under 

rubriken Avgränsning. Av de granskade företagen är två danska, fyra norska, tre finska och fem 

svenska. Ersson och Hedlunds urval var 5 företag från vardera Sverige, Norge, Finland och 

Danmark, de skulle vara börsnoterade, inneha förvaltningsfastigheter och tillämpa IAS 40. För att få 

fram dessa så valde de slumpmässigt från nordiska börsen med hjälp av Nasdaq OMX Nordic och 

Nordnet. I Finland hittade de bara 4 företag med engelsk årsredovisning, därför det blev bara 4 

Finska företag. 

 

De delar i årsredovisningarna som varit intressanta för undersökningen har kortfattat summerats 

företagsvis och sedan sammanställts kvantitativt i tabeller för jämförelser mellan de olika företagen 

och den tidigare undersökningen. 

 

Deskriptiv statistik med några variabler som kan tänkas påverka hur väl standarden efterlevts har 

tagits fram, detta i form av spridningsdiagram. Diagrammen visar storleken på bokfört värde på 

förvaltningsfastigheter, skuldsättningsgrad, omsättning och största ägares andel, var för sig i 

relation till efterlevnaden av punkt 75 i IAS 40. Diagrammen innehåller data för både 2009 och 

2014, men i olika serier så de går att skilja åt. Det var meningen att alla företag från undersökningen 

för 2009 skulle tas med, men då flera av företagen som utgått likviderats eller blivit uppköpta så 

gick det inte att hitta årsredovisningarna via webben då företagens hemsidor inte längre finns. 

Utifrån spridningsdiagrammen har tolkningar gjorts för att se om de olika variablerna kan antas ha 

någon påverkan på efterlevandegraden.  

 

Den teoretiska referensramen har sammanställts utifrån sekundärdata i form av regelverket för 

IFRS, både i form av den svenska bokutgåvan av regelverket, IFRS-Volymen, 2013(FAR Akademi) 

och IFRS webbplats, Notisums webbplats (Notisum, 2015) och Europarkommissionens webbplats 

(Europakommissionen, 2010). I avsnittet litteraturstudie har både vetenskapliga artiklar, tidigare 

uppsatser och tidningsartiklar använts. Refererade artiklar har framförallt granskat tillämningen av 

IAS 40 utifrån olika infallsvinklar, men även artiklar som undersökt efterlevnaden av andra 

standarder inom IFRS har refererats. Litteratursökning har gjorts med hjälp av sökmotorerna 

Google, Google.Scholar samt Högskolan Dalarnas bibliotek med databassökningar i Summon. Då 

det är efterlevnaden av IAS 40 som gjordes obligatorisk 2005 som har undersökts så har inga 

artiklar äldre än från 2005 granskats. Några artiklar har hittats på Bengt Bengtssons webbplats som 

dels innehåller Bengtssons egna artiklar, men även svenska uppsatser med koppling till verkligt 
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värde. Bengt Bengtsson är ekonomie doktor i redovisning och skrev sin doktorsavhandling 2008 om 

Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. 

Använda sökord är IAS 40, fair value, investment property, compliance, förvaltningsfastigheter, 

IFRS. 

  



8 

3 AVGRÄNSNING 

Då arbetet utgår ifrån ett tidigare publicerat arbete och jämför med resultat från detta, så är urvalet 

av företag detsamma som i deras undersökning, det vill säga noterade bolag som agerar inom 

fastighetsbranschen på de nordiska marknaderna och som tillämpar IAS 40, förutom nedanstående 

fem företag som utgår då de inte uppfyller kriterierna börsnoterat nordiskt fastighetsbolag. 

Undersökningen tittar på tillämpningen av de punkter inom IAS 40 som Ersson och Hedlund 

fokuserade på i sin undersökning. I den tidigare undersökningen granskades årsredovisningar från 

2009 och i denna undersökning granskas årsredovisningar från 2014. 

 

Scandinavian properties som var ett danskt fastighetsbolag när Ersson och Hedlund gjorde sin 

undersökning fick hösten 2011 en ny huvudägare i Svenska M6 Capital (Fastighetsvärlden, 2011). 

M6 Capital är inte börsnoterat. Då bolaget inte längre är ett danskt börsnoterat fastighetsbolag utgår 

det ifrån urvalet.  

 

Rom Real är listat på Oslo Stock Exchange, men fokuserar på den Rumänska fastighetsmarknaden 

och verkar ha sitt säte på Bermuda. Då det inte ingår i urvalsramen 'nordiska fastighetsbolag' har det 

företaget valts bort. 

 

Interavanti Oyj avregistrerades från Nasdaq OMX Helsinki i december 2012. Då det inte längre är 

ett börsbolag så utgår det ur urvalet. 

 

Det danska bolaget Tower Group likviderades i december 2013. Det utgår ur urvalet. 

 

Det danska bolaget Dan Ejendomsinvestering A/S blev uppköpt under 2012 och avregistrerat från 

börsen och de nya ägarna Deas Invest I Holding A/S är inte heller börsnoterat. Företaget heter 

numera DEAS A/S. Det utgår ur urvalet. 
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4 IFRS/IAS 

IFRS och IAS är de redovisningsstandarder antagna av EU, som noterade företag är skyldiga att 

tillämpa vid upprättandet av koncernredovisning sedan 2005 då de antogs. IFRS har omarbetats 

några gånger sedan dess, senaste ändringarna infördes 2012. Bland de senaste ändringarna finns en 

ny standard, IFRS 13, och en ny definition av verkligt värde har tagits fram (FAR Akademi, 2013). 

4.1 IASBS FÖRESTÄLLNINGSRAM 

Föreställningsramen behandlar begrepp och grundprinciper för utformning av finansiella rapporter 

avsedda för externa finansierare. Syftet med föreställningsramen är att vara vägledande, både i 

framtagandet av redovisningsstandarder och i användandet av redovisningsstandarder. 

Föreställningsramen beskriver de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna i finansiella rapporter, för 

att göra informationen användbar för användarna. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet (FAR Akademi, 2013). 

4.1.1 Begriplighet  

Informationen som lämnas i finansiella rapporter ska vara lättbegriplig för användarna. Det 

förutsätts att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. 

Information som rör komplicerade frågor, får dock inte utelämnas enbart av det skälet att den kan 

vara alltför svår för vissa användare att förstå (FAR Akademi, 2013). 

4.1.2 Relevans  

Informationen ska vara relevant för användarna som beslutsunderlag. Information är relevant om 

den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och 

framtida händelser eller genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar (FAR Akademi, 

2013).  

4.1.3 Tillförlitlighet  

För att informationen ska vara användbar måste den vara tillförlitlig. För att vara tillförlitlig får den 

inte innehålla väsentliga felaktigheter och inte vara vinklad. Användarna måste kunna förlita sig på 

att informationen är korrekt och ger en riktig bild av händelser i företaget. Information kan vara 

relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande om informationen 

läggs till grund för att redovisa poster i balans- och resultaträkningen (FAR Akademi, 2013).  



10 

4.1.4 Jämförbarhet  

Användarna ska kunna jämföra företagets resultat över tid, dessutom skall användarna kunna 

jämföra olika företag inom samma bransch med varandra. Värderingsprinciper och presentations-

tekniker måste därför redovisas på ett likformigt sätt under längre tid och i olika företag. Användare 

ska därför informeras om ändringar av redovisningsprinciper och vilka effekter de har. Det innebär 

dock inte att företagen måste hålla fast vid redovisningsprinciper om mer relevanta och pålitliga 

alternativ finns, däremot ska de finansiella rapporterna innehålla jämförelseuppgifter från tidigare 

perioder (FAR Akademi, 2013). 

4.2 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 

Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter, mark, byggnad eller del av en byggnad som 

innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt 

leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa. 

Fastigheter som används i produktionen eller innehas för försäljning i den löpande verksamheten är 

inte förvaltningsfastigheter (FAR Akademi, 2013). 

4.3 VERKLIGT VÄRDE 

Definitionen av verkligt värde ändrades när IFRS 13 infördes och är sålunda:  

Verkligt värde - är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer. 

 

Den tidigare definitionen av verkligt värde var: 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs. 

4.4 IAS 40 

Syftet med IAS 40 är att ange hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka 

upplysningar som krävs. Standarden tillämpas vid redovisning och värdering av, samt upplysningar 

om förvaltningsfastigheter. Standarden ska tillämpas vid redovisning och värdering av samt 

upplysningar om förvaltningsfastigheter (FAR Akademi, 2013). Standarden beskriver i 86 punkter 

när och hur standarden ska tillämpas. 

 



11 

IAS 40 kräver att alla företag ska värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde antingen i 

värderingssyfte (om företaget använder verkligt värde) eller i upplysningssyfte (om företaget 

använder anskaffningsvärde). Företag uppmuntras att, men måste inte, använda oberoende 

värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering 

av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt, men det är inget krav (FAR Akademi, 

2013, IAS 40, punkt 32). Denna punkt förändrades 2012, tidigare sa den att ett företag ska fastställa 

det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte, 

nu säger den att alla företag ska värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

 

Ett företag ska lämna följande upplysningar: 

a) Huruvida det använder verkligt värde eller anskaffningsvärde. 

b) I det fall det använder verkligt värde, huruvida, och under vilka omständigheter, andelar i 

fastigheter som innehas genom operationella leasingavtal klassificeras som förvaltningsfastigheter. 

c) Vilka kriterier företaget använder för att skilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter och 

från fastigheter som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, när denna gränsdragning är 

svår att göra. 

d) Denna punkt har upphävts. 

e) I vilken utsträckning som det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter baseras på värderingar av 

oberoende värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i 

värdering av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt. Om det inte har skett en sådan 

värdering, ska detta anges. 

f) De belopp som redovisas i resultatet avseende 

1 Hyresintäkter. 

2 Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden. 

3 Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under 

perioden. 

4 Den ackumulerade förändringen i verkligt värde som redovisas i resultatet för en försäljning 

av en förvaltningsfastighet från en grupp av tillgångar där metoden med anskaffningsvärde 

används till en grupp där metoden med verkligt värde används. 

g) Förekomst och belopp avseende begränsning i rätten att sälja en förvaltningsfastighet eller att 

disponera hyresintäkterna och ersättning vid avyttring. 

h) Avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera en förvaltningsfastighet eller för att 

utföra reparationer, underhåll eller förbättringar. (FAR Akademi, 2013, IAS 40, punkt 75) 
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Förutom upplysningarna enligt punkt 75 ska ett företag som tillämpar värdering till verkligt värde 

även redovisa vad skillnaden mellan redovisade värden vid periodens början och slut beror på (IAS 

40 punkt 76). Om inte annat kan påvisas antas att ett företag löpande kan värdera ett tillförlitligt 

verkligt värde på en förvaltningsfastighet. Om ett företag anser att det verkliga värdet av en 

förvaltningsfastighet inte löpande kan värderas på ett tillförlitligt sätt ska företaget värdera denna 

förvaltningsfastighet med hjälp av anskaffningsvärdemodellen i IAS 16 (FAR Akademi, 2013, IAS 

40, punkt 53). 

4.5 IAS 16 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Syftet med IAS 16 är att ange hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas så att användare av 

finansiella rapporter kan ta del av information om ett företags investeringar i materiella 

anläggningstillgångar och förändringar i sådana investeringar. Ett företag som använder 

anskaffningsvärdemodellen för förvaltningsfastigheter i enlighet med IAS 40 ska använda 

anskaffningsvärdemodellen i IAS 16 (FAR Akademi, 2013). Anskaffningsvärdet för en materiell 

anläggningstillgång är kontantpriset per redovisningsdatum. När en materiell anläggningstillgång 

har redovisats som tillgång ska tillgången redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. 

4.6 IFRS 13 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 

Från den 1 januari 2013 gäller IASBs nya standard IFRS 13 Värdering till verkligt värde, den 

fastställer en enda ram för värdering till verkligt värde och ger en heltäckande vägledning om hur 

värdering till verkligt värde av både finansiella och icke finansiella tillgångar och skulder bör göras. 

IFRS 13 är tillämplig när andra IFRS kräver eller medger värdering till verkligt värde eller 

upplysningar om värderingar till verkligt värde (Notisum, 2015). Införandet av IFRS 13 ledde till 

flertalet förändringar bland annat i IAS 40. 

 

När ett företag värderar förvaltningsfastigheter till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 ska de se 

till att det verkliga värdet bland annat återspeglar inkomster från löpande hyresavtal och andra 

antaganden som marknadsaktörer skulle använda vid prissättning av förvaltningsfastigheterna under 

aktuella marknadsförhållanden (FAR Akademi, 2013, IAS 40, punkt 40). 

 

IFRS 13 definierar verkligt värde och fastställer en ram för värdering till verkligt värde i en och 

samma standard och kräver upplysningar om värderingar till verkligt värde. Verkligt värde är en 

marknadsbaserad värdering, inte en företagsspecifik värdering. Syftet med värdering till verkligt 

värde är att uppskatta priset vid värderingstidpunkten för försäljning av tillgången eller överlåtelse 
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av skulden genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer under aktuella marknads-

förhållanden. När det inte finns pris på en identisk tillgång att tillgå värderar företag det verkliga 

värdet genom en annan värderingsteknik som maximerar användningen av tillämpliga observerbara 

indata och minimerar användningen av icke observerbara indata. IFRS 13 används när en annan 

IFRS kräver eller tillåter värderingar till verkligt värde eller upplysningar om värderingar till 

verkligt värde. IFRS 13 beskriver en hierarki för verkligt värde som i tre nivåer kategoriserar indata 

till de värderingstekniker som används för värdering till verkligt värde. Högst prioritet har noterade 

priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder, lägst prioritet har icke observerbara 

indata (FAR Akademi, 2013). 

 

Indata på nivå 1 är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder som 

företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten. Indata på nivå 2 är andra indata än de noterade 

priser som ingår i nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden. 

Indata på nivå 2 kan vara noterade priser för liknande tillgångar eller noterade priser för identiska 

eller liknande tillgångar på icke aktiva marknader, andra indata än noterade priser. Indata på nivå 3 

är icke observerbara indata för tillgången eller skulden. Ett företag ska ta fram icke observerbara 

indata med hjälp av den under omständigheterna bästa tillgängliga informationen. Företag ska 

lämna information om värderingstekniker och vilka indata som använts vid värderingen av 

tillgångarna (FAR Akademi, 2013). 
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5 LITTERATURGENOMGÅNG 

Principen om redovisning till anskaffningsvärde har uppfattats som en grundbult för all redovisning 

och ansetts vara förutsättningen för en bra redovisning (Bengtsson, 2009). Bengtsson diskuterar 

vidare kring egenskaperna matchning och försiktighet samt tillförlitlighet och relevans. Det sägs att 

det i IASBs ramverk finns problem med att tillämpa tillförlitlighet och relevans samtidigt och att det 

måste göras en avvägning av hur mycket relevans och hur mycket tillförlitlighet som ska tillämpas. 

Bengtsson menar att en redovisning inte kan vara relevant och tillförlitlig samtidigt då en tillförlitlig 

redovisning ser på det som hänt, medan en relevant redovisning är ett försök att bedöma framtida 

kassaflöden genom balans- och resultaträkningen. Med början i USA på 60-talet blev det en allt 

vanligare uppfattning att värdering till anskaffningsvärden inte längre var användbart till att 

bestämma en tillgångs värde och att marknadsvärden kunde beräknas utifrån objektiva grunder 

(Bengtsson, 2009). 

 

Europakommissionen gav redan på sent 1970-tal och 1980-tal ut redovisningsdirektiv som sa att en 

rättvisande bild skulle användas som en överordnad princip vid finansiell rapportering och 

definierade format och beräkningar för balans- och resultaträkning, detta med sikte på att öka 

jämförbarheten för finansiella rapporter i form och regelverk (Soderstrom & Sun, 2007). 

Soderstrom och Sun menar att det kan ta tid innan alla EU-land tolkar de grundläggande principerna 

på liknande sätt. Under sent 1990-tal accelererade det frivilliga antagandet av IAS och börserna i 

Europa blev mer välvilligt inställda till IAS (Soderstrom & Sun, 2007). Även i Sverige antogs IAS 

frivilligt innan det blev obligatoriskt 2005 (Hellman, 2011). Hellman granskade 132 Svenska 

företag listade på Stockholm Stock Exchange (SSX) som tillämpade Svensk 'God redovisningssed' 

(Swedish GAAP) 2004. Företagen tillhandahöll data för jämförelse mellan 'God redovisningssed' 

och IFRS, och data samlades in framförallt från årsredovisningar. Redovisningsrådet (RR) 

rekommenderade 34 standarder under åren 1991-2004, de utfärdade sin första rekommendation 

1991. 2004 var det bara tre av de av RR rekommenderade standarderna som inte var antagna i de 

företag som Hellman (2011) granskade nämligen IAS 39, IAS 40 och IAS 41.  De standarder som 

inte antogs frivilligt var de som gällde redovisning till verkligt värde. Orsaken till detta var enligt 

Hellman (2011) att de inte stämde överens med redovisningstraditionen i Sverige, så de antogs först 

2005 när det inte längre var frivilligt att anta de nya standarderna. 

 

Nu används redovisning till verkligt värde i Sverige för finansiella instrument, jord och skog samt 

för förvaltningsfastigheter som innehas av börsnoterade fastighetsbolag (Bengtsson, 2009). 

Bengtsson konstaterar efter genomgång av svenska fastighetsbolags årsredovisningar att 
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tillförlitlighet, verifikation och realisation fortfarande gäller, men med annan definition. Till 

exempel kan extern värdering av fastigheter bidra till att kravet på verifiering upprätthålls. Själva 

värderingen betraktas då som en affärshändelse. De redovisningsregler som gäller för de 

börsnoterade fastighetsbolagen har skapats av och för kapitalmarknadsintresset. Aktiemarknadens 

aktörer kräver en relevant redovisning, det vill säga en framåtblickande redovisning. Övergången 

innebär att vi lämnar tillförlitlighet till förmån för relevansen, aktiemarknaden ser framåt 

(Bengtsson, 2009). 

 

Redovisning till verkligt värde är relevant på så sätt att det gäller att bedöma vad som finns att 

hämta i pengar och när, inte vad som redan hänt. Regelverket i IAS 40 beaktar svårigheten att 

bedöma framtida värden genom olika värderingsalternativ. Huvudregeln som kallas 

”ortsprismetoden”, innebär i huvudsak att den som redovisar ska jämföra befintliga fastigheter med 

andra liknande fastigheter på orten vid värdering, för att få fram ett tänkt försäljningsvärde. 

Undantagsregeln är ”alla framtida nettokassaflöden till nuvärde”. Då ortsprismetoden är svår att 

tillämpa är det undantagsregeln som används oftast enligt Bengtsson (2009). Värderingsmetod kan 

väljas enligt en värderingstrappa i tre steg, där det översta steget är sådant som har en daglig 

värdering på en börs, till exempel noterade aktier. Det andra steget handlar om sådant som kan 

värderas utifrån liknande inträffade affärshändelser, till exempel en fastighet som värderas enligt 

ortsprismetoden. I det tredje steget måste värdet bestämmas med hjälp av kalkyler genom att 

nuvärdesberäkna troliga framtida kassaflöden. FASB ifrågasätter det tredje steget och i USA 

föredras inte det sättet att värdera. De svenska fastighetsbolagen har enligt vad som utlästs ut 

årsredovisningar använt kassaflödesmodellen allt för lättvindigt (Bengtsson, 2009). En åtstramning i 

flexibiliteten att värdera tillgångar tycks vara på gång och det tredje steget i värderingstrappan 

ifrågasätts inom IASB (Bengtsson, 2009). 

 

Under 2014 gjordes en utvärdering av Europakommissionen, som är en del av IFRS Foundations 

övervakningsorgan, för att bedöma om införandet av IAS-förordningen uppnådde sina syften inom 

EU. Utvärderingen syftade till att jämföra situationen enligt IAS-förordningen med hur det skulle 

sett ut om inte IFRS antagits. Eftersom nationella och amerikanska GAAP utvecklades under den 

period som granskades så fanns det inget att jämföra IFRS med. Effekterna av IFRS var svåra att 

isolera då det förekom andra betydande regelförändringar. Kommissionen konstaterade ändå att 

IAS-förordningen ökat insynen i redovisningarna och jämförbarheten har blivit bättre mellan olika 

branscher och länder. IAS-förordningen fortsätter att utgöra ett mervärde för Europa och minskar 

gränsöverskridande hinder genom ett gemensamt internationellt redovisningsspråk samt ger Europa 

en stark röst i utarbetandet av internationella standarder (Europakommissionen, 2010). 
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Graveus et al (2012) gjorde en studie av svenska börsnoterade fastighetsbolag och de drog 

slutsatsen att värdering till verkligt värde ses som ett självklart val framför redovisning till 

anskaffningsvärde. De kom fram till att samtliga bolag de granskat använt en kombination av 

ortspris- och nuvärdesmetoden, trots att teorin förespråkar en renodlad ortsprismetod. De ansåg att 

branschen såg den valda värderingsmetoden lika given som att värdera till verkligt värde (Graveus 

et al, 2012). Graveus beskriver en trestegs värdehierarki som används för att beräkna verkligt värde, 

där första steget är noterade priser på en aktiv marknad, andra steget är faktiska priser för liknande 

tillgångar och det tredje steget är värderingsmodeller som kan motsvara nuvärdet av framtida 

betalningsströmmar. De tolkar det i sin rapport som att företagen använder en kombination av steg 

två och tre i värdehierarkin, en kombination av ortspris- och nuvärdesmetoden, de granskade de 

faktiska försäljningarna av liknande objekt i någon utsträckning och tog hänsyn till dem vid 

nuvärdesberäkningen. Företagen gjorde både en extern och en intern värdering, men de prioriterade 

den interna högre då de ansåg att de hade större lokal marknadskännedom samt att de hade mera 

information om objekten och kontraktslängder (Graveus et al, 2012). 

 

Bengtsson undersöker tio svenska fastighetsbolag när IAS 40 införs 2005 och samtliga kommer från 

år 2005 att använda sig av möjligheten att redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i 

balansräkningen. De undersökta företagen kommer alla att använda en kassaflödesbaserad 

värderingsmodell i någon form, det som företagen ser som ett problem med modellen är att tilldela 

variablerna realistiska värden. Olika företag har väldigt olika uppfattning om värden, till exempel 

kan avkastningskravet variera mellan 5-15 procent och det har mycket avgörande betydelse för 

fastighetsbeståndets värde (Bengtsson, 2006). Bengtsson är tveksam till om företagen använder 

regelverket i IAS 40 när de värderar sina fastigheter då de tycks vara av den uppfattningen att det 

nya regelverket stämmer överens med de metoder de tidigare tillämpat och menar möjligen också 

att beräkning av framtida kassaflöden till nuvärden bäst beskriver försäljningsvärdet på 

balansdagen. Då det finns osäkerhet i de använda variablerna säger de granskade företagen att det 

verkliga värdet på fastigheterna kan vara mellan 10 procent under och 10 procent över det 

framräknade värdet som används i balansräkningarna. Efter införandet av IAS 40 så stämmer 

redovisat eget kapital och företagens börsvärde bättre överens, fortfarande ligger dock marknadens 

bedömning av värdet en bit ovanför företagens värderingar, vilket kan tolkas som att företagen 

tillämpar försiktighet inom ramen för verkligt värde (Bengtsson, 2006). 

 

Redovisning till verkligt värde är nytt inte bara i Sverige, utan för flera länder i Europa (Quagli & 

Avallone, 2010). De granskade börsnoterade Europeiska fastighetsbolag i länder som före 2005 
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endast tillåtit redovisning till anskaffningsvärde. Sverige är ett av de granskade länderna och 8 

svenska fastighetsbolag ingick i granskningen. I Sverige tillåts idag omvärdering av fastigheter om 

deras verkliga värde överstiger kostnaden på ett permanent, betydande och tillförlitligt sätt (Quagli 

& Avallone, 2010). Enligt Quagli och Avallone gick alla svenska och finska bolag gick över till 

redovisning till verkligt värde, i Tyskland och södra Europa hade inte alla företag gått över till 

redovisning till verkligt värde. Ett resultat av införandet av IAS 40 är minskad informations-

asymmetri (Muller et al, 2011). Företag som redovisar verkliga värden har lägre revisionskostnader 

jämfört med företag som redovisar anskaffningsvärden och gör avskrivningar enligt Groncharov et 

al (2014) som tittat på europeiska företag före och efter införandet av IAS 40 och även jämfört med 

amerikanska och engelska företag. 

 

Kritiker menar att redovisning av verkliga värden istället för anskaffningsvärden ger utrymme för 

manipulation av redovisade värden, dels genom att handla med tillgångar i slutet av perioden för att 

påverka marknadspriser, dels genom att manipulera uppskattade värden när marknadsvärden saknas 

(Ball, 2006). Uppskattning av verkliga värden enligt nivå 3 på värderingshierarkin ger större 

osäkerhet i prognoser av utvecklingen på kapitalmarknaden (Ball et al, 2015). 

 

Företagen i de flesta länder behöver oftast inte följa inte IFRS direkt, utan de följer en variant 

översatt till det egna språket (Nobes & Zeff, 2008). IFRS finns översatt till 20 Europeiska språk.  

Det är mer än redovisningsstandarder som påverkar kvalitén på redovisningen, såsom lagar och 

politiska system, redovisningens incitament och företagets ägarstruktur (Soderstrom och Sun, 

2007). I ”common law” länder där redovisningen bygger på anglosaxisk tradition, till exempel 

England, är det informationskrav från investerare och inte regeringen som påverkar nya 

redovisningsstandarder, medan det i ”code law” länder, till exempel Tyskland, där är det regeringen 

som i första hand påverkar nya redovisningsstandarder. Företag med olika finansieringsbehov har 

olika incitament för finansiell rapportering, till exempel så har företag med koncentrerat ägande och 

ägare med inblick i företagets ledning mindre incitament till finansiell rapportering (Soderstrom & 

Sun, 2007). 

 

Amiraslani, Iatridis & Pope (2013) har undersökt efterlevnaden av IFRS-standarder hos företag i 

Europa i årsredovisningar för 2010-2011, indelat i materiella anläggningstillgångar och utrustning, 

immateriella tillgångar och goodwill och dessa är i sin tur uppdelat på ovägda och partiella 

tillgångar. Efterlevnaden för materiella anläggningstillgångar och utrustning är god i många av de 

undersökta länderna, däribland Norge och Finland, med en efterlevnad på över 90 %, i Sverige är 

efterlevnaden sämre, med 74 % för den ovägda, något bättre för den partiella. För immateriella 
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tillgångar är det blandat hur god efterlevnaden är, med enbart 60 % efterlevnad i vissa länder, till 

exempel Grekland och Tyskland, medan det i Finland och Ungern är en efterlevnad på över 90 %. 

Finland har generellt sett bra efterlevnad enligt Amiraslani (2013), då de ligger på över 90 % 

efterlevnad i alla olika grupper. Sverige ligger mellan 74 % och 86 %, Danmark mellan 75 och 

94 %, Norge mellan 71 och 98 % efterlevnad. 

 

Hartwig (2015) gjorde en undersökning av Svenska och Holländska företags efterlevnad av IAS 36, 

Goodwillnedskrivningar, för 2005 och 2008. Han kommer fram till att företagens storlek och att de 

lär sig hur de ska efterleva IFRS är faktorer som påverkar efterlevnaden, större företag har en högre 

efterlevandegrad. Efterlevandegraden ökade från 2005 till 2008 i både Sverige och Holland, vilket 

antyder att lärande leder till bättre efterlevnad. Den genomsnittliga efterlevnaden för 2008 var 

61.9%. 

 

Devalle och Rizzato (2011) gör en undersökning av Italienska, Franska, Tyska, Spanska och 

Engelska företag för redovisningsåret 2009 huruvida de redovisar förvaltningsfastigheter till 

anskaffningskostnad eller verkligt värde och hur de följer vissa punkter i IAS 40. Det Devalle och 

Rizzato kommer fram till är inte som förväntats, att de flesta redovisar förvaltningsfastigheter till 

verkliga värden, utan att de flesta redovisar anskaffningskostnad, i England är det flest som 

redovisar verkliga värden. Devalle och Rizzato kommer fram till att efterlevnaden av IAS 40 inte är 

jättegod och att den skiljer sig åt mellan företag i olika länder. 

 

Gauffin, Hagström och Nilsson (2016) har studerat hur Svenska börsföretag redogör för 

företagsförvärv enligt IFRS 3. De undersöker de svenska börsföretagens företagsförvärv för 10:e 

året och jämför hur företagen redovisar värdet på materiella anläggningstillgångar, immateriella 

tillgångar och goodwill. De hoppades på en trend där redovisningen skulle bli bättre med åren, men 

så var inte fallet. Till att börja med fanns det både företag som var riktigt bra på att redovisa och 

företag som var riktigt dåliga på att redovisa. Efter 10 år är inga företag riktigt dåliga på att 

redovisa, men det finns heller inga som är riktigt bra på att redovisa, utan de flesta är hyfsat bra på 

att redovisa, som rubriken antyder ”Det blir inte bättre än så här”. Det blir inga tydliga förbättringar 

över tid. 
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6 RESULTAT 

6.1 DE GRANSKADE FÖRETAGEN 

 I tabell 1 visas de granskade företagen sorterade efter storleksordning på bokfört värde på 

förvaltningsfastigheter. Värdet är omräknat till miljoner svenska kronor per den 31/12 2014, för att 

ge en översikt av hur olika stora de granskade företagen är. 4 av företagen avviker med ett betydligt 

lägre värde på fastighetsinnehav, nämligen Jensen & Møller Invest A/S, Realia, Storm real estate 

och Borgestad. 

 

Tabell 1 Visar företagens bokförda värde på förvaltningsfastigheter per den 31/12 2014 omräknat till MSEK. 

 

Borgestad (NO) – Årsredovisning på norska. Företaget bedriver verksamhet inom flera segment, 

både fastigheter och industri, där industrisegmentet är störst. Företaget har en omsättning på cirka 

734 MNOK och av dessa härrör cirka 60 MNOK från förvaltningsfastigheterna. De redovisar sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, men skriver ner sina fastigheter vid behov. De tar 

upp fastighetsinnehavet och redovisar vad som tas upp som förvaltningsfastigheter och vad som tas 

upp som rörelsefastigheter. De redovisar även fastigheter som har bytt typ. Årsredovisningen 

beskriver hur värderingar gjorts. Värderingarna som redovisas i en not är klassificerade enligt nivå 

3 på värderingshierarkin, värdet redovisas som ett intervall och det bokförda värdet ligger inom 

intervallet.  

 

De beskriver hur förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter skiljs åt. Kostnaderna är uppdelade 

på förvaltnings- och rörelsefastigheter och på olika typer av kostnader. De redovisar även 

fördelningen av längden på hyreskontrakt. Operationell leasing redovisas som anläggnings-
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tillgångar, men årsredovisningen talar inte om hur stor andel som är leasing. De redovisar pantbrev 

och pantsatta fastigheter. Någon information om avtalsenliga förpliktelser kunde inte hittas. 

 

Castellum (SE) – Företaget inriktar sig på kommersiella lokaler i framförallt Sverige men har även 

ett litet innehav i Köpenhamn. Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde. Värde-

förändringar redovisas efter finansiella poster. De delar upp ägda fastigheter och tomträtter separat 

med uppdelningen 91 % äganderätt och 9 % tomträtter. De beskriver att de har ett fåtal leasingavtal 

där de är leasetagare och att de avtalen främst avser personbilar. Castellum fastställer fastighets-

värdet genom interna värderingar som baseras på en 10-årig kassaflödesmodell med en individuell 

bedömning för varje fastighet av dels den framtida intjäningsförmågan, dels marknadens 

avkastningskrav. För att säkerställa värderingen har 154 fastigheter motsvarande värdemässigt 57 % 

av beståndet externvärderats. De beskriver hur och vilka som har gjort värderingar, samt hur mycket 

externa och interna värderingar skiljer sig åt. Castellum har inga åtaganden att förvärva eller sälja 

förvaltningsfastighet, de har åtaganden att färdigställa påbörjade projekt om 750 MKR utöver BR. 

De värderar fastigheterna enligt IFRS 13, nivå 3 i värderingshierarkin. De definierar 

förvaltningsfastigheter, men inte rörelsefastigheter, men sett till vad det är för företag så kan det 

tolkas som att de bara har förvaltningsfastigheter, då det är ett rent fastighetsbolag. 

 

Citycon (FI) – Ett finskt bolag med fastigheter, framförallt inom handel, i Finland, Sverige, 

Baltstaterna och Danmark. Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde. Värde-

förändringar redovisas före finansiella poster. Inga av förvaltningsfastigheterna innehas genom 

operationella leasingavtal, de operationella leasingavtal de har klassas som finansiell leasing och tas 

upp som anläggningstillgångar och inte förvaltningsfastigheter. De använder externa värderare som 

i sin tur använder en inkomstbaserad kassaflödesanalys. De använder nivå 3 i värderingshierarkin. 

Citycon beskriver hur värdering går till och årsredovisningen innehåller ett värderingsutlåtande från 

de externa värderarna. De har ett flertal joint venture avtal där de är uppbundna med villkor som gör 

att de inte kan sälja när som helst, avtalen är tecknade 2013 och 2014. De skriver att de inte ännu 

antagit nya förändringar i IAS 40, giltiga från 1/1 2015, sedan beskriver de hur de värderar 

förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. De beskriver hur de klassificerar förvaltningsfastigheter och 

'inventory properties' och förvaltningsfastigheter som ska säljas.  

 

Jensen & Møller (DK) – Årsredovisning på danska. Förvaltningsfastigheterna redovisas till 

verkligt värde. Värdeförändringar tas upp före finansiella poster vilket är en förändring jämfört med 

årsredovisningen  2009. För hyresfastigheter görs värderingar med hjälp av försäljningsvärden på 

liknande fastigheter och mäklarstatistik. När det inte finns marknadsvärden att gå efter så används 
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värderingsmän för att fastställa värdet. För garagefastigheter används en beräkningsmodell med 

framtida kassaflöden. Värdeförändringar beskrivs var de kommer ifrån, uppdelat efter 

anskaffningsvärden, köpta och sålda fastigheter samt upp och nedskrivningar, både årets 

uppskrivningar och de totala uppskrivningarna. De värderar förvaltningsfastigheterna enligt nivå 3 i 

värderinghierarkin när det inte finns marknadsvärden att gå efter.  

 

Det görs ingen hänvisning till att reglerna i IAS 40 följs av företaget. Bolaget är ett dotterbolag till 

Erik Olesens Ejendomsselskab A/S som 2014 äger 77,16 %. Företaget blir i februari 2015 

avnoterade från börsen då de blivit helt uppköpta och ägs numera av Jensen & Møller Holding A/S. 

Då de är dotterbolag i en koncern så ska de inte redovisa enligt IAS 40, eftersom det är 

koncernredovisningen som ska göra detta. Det är tveksamt om Jensen & Møller alls ska vara med i 

urvalet, men de får vara kvar i undersökningen då de är med i Ersson och Hedlunds undersökning 

och var noterade på börsen under 2014. 

 

Fabege (SE) – Fabeges inriktning är moderna kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet och 

framförallt kontorsfastigheter och till viss del butiker. De redovisar fastigheter till verkligt värde 

och värdeförändringar påverkar resultatet. Värdeförändringar redovisas efter finansiella poster. 

Samtliga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. De värderar samtliga fastigheter 

minst en gång per år med hjälp av oberoende värderare i enlighet med Svenskt Fastighetsindex 

riktlinjer. Fastigheterna är indelade i tre kategorier: Förvaltningsfastigheter i normal drift, 

Projektfastigheter som genomgår omfattande ombyggnad och nybyggnad som har kontrakterade 

hyresgäster, dessa kassaflödesvärderas och övriga projektfastigheter och obebyggd mark värderas 

enligt ortsprismetoden. Förvaltningsfastigheter värderas enligt nivå 3 i IFRS 13. Fabege äger sina 

fastigheter. Pantbrev och vilka fastigheter som är pantsatta och till vilka belopp tas upp. 

 

Kungsleden (SE) – Företaget har förvaltningsfastigheter inom kontor, industri/lager samt handel, 

framförallt i Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Förvaltnings-

fastigheter redovisas till verkligt värde och värdeförändringar påverkar resultatet. 

Värdeförändringar redovisas efter finansiella poster. De redovisar operationell leasing av 

tomträttsavgälder. Intern och extern värdering görs av samtliga fastigheter, men redovisningen 

baseras på den interna värderingen. Den externa värderingen gjordes av extern oberoende part för 

att kvalitetssäkra och verifiera de interna värderingarna. Företaget använder en kombination av den 

avkastningsbaserade kassaflödesmetoden och ortsprismetoden och värderar enligt nivå 3 i 

värderingshierarkin. De har pantsatta fastigheter. Några upplysningar om begränsningar i rätten att 
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sälja eller disponera hyresintäkterna hittades inte. Eventualförpliktelser tas upp som säger att 

företaget kan bli skyldiga att miljösanera tomter. 

 

Norwegian property (NO) – Företaget äger fastigheter i Oslo och Stavanger. Företaget redovisar 

sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas före finansiella poster. 

Årsredovisningen nämner inget om operationell leasing, men upplyser om att de äger sina 

fastigheter vilket kan tolkas som att de inte har någon operationell leasing. Alla fastigheter värderas 

av två oberoende externa värderare som kompletteras med interna analyser. Värderingen görs enligt 

en nuvärdesberäknad kassaflödesmodell. De gör sina värderingar enligt nivå 3 i värderings-

hierarkin. Bortsett från villkor i låneavtal så har företaget inga begränsningar i rätten att sälja sina 

förvaltningsfastigheter. Företaget har avtal om uppförande av förvaltningsfastigheter, beloppet tas 

även upp. 

 

Olav Thon Eiendomsselskap (NO) – Den engelska årsredovisningen som finns är ofullständig, 

den är på 19 sidor utan noter, den norska på 76 sidor. Företaget är ett börsbolag och underkoncern i 

Olav Thon Gruppen AS som äger 72 % och i sin tur ägs av en privat stiftelse, Olav Thon Stiftelsen. 

Företaget har förvaltningsfastigheter framförallt inom handel, viss del kommersiella fastigheter, 

framförallt i Norge, men även en del i Sverige. Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt 

värde. Värdeförändringar redovisas före finansiella poster. Vid värderingen används en 

nuvärdesberäknad kassaflödesmodell. Regelbundna värderingar görs även av två oberoende 

rådgivare, men det saknas upplysning om hur ofta och hur stor andel av fastighetsbeståndet som 

värderas externt. Företaget har förpliktelser att köpa och bygga förvaltningsfastigheter. De tar upp 

operationell leasing, men inte vad det är de leasar. Då de skriver att de äger fastigheter så kan man 

anta att de inte har någon operationell leasing, men det går inte säkert att utläsa om de äger alla 

fastigheter, de har även en del förvaltning av fastigheter som ägs av andra. 

 

Realia A/S (DK) – Årsredovisningen är på danska. Realia A/S hette tidigare Asgaard Group A/S. 

De har framförallt kontor och affärslokaler i Storköpenhamn. De har brutet räkenskapsår så 

räkenskapsåret 131001-140930 blir med i undersökningen. De redovisar förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. De redovisar värdeförändringar före finansiella poster. De klassificerar sina 

fastigheter som förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. De har inte gjort någon extern 

värdering under räkenskapsåret, den senaste externa värderingen gjordes 30 september 2010. 

Beräkningen av det verkliga värdet påverkas av de olika fastigheternas avkastningskrav. De har 

pantbrev på fastigheterna. Realia gjorde en nedskrivning av värdet på sina förvaltningsfastigheter. 
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Sagax (SE) – Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet 

lager och lätt industri. De äger fastigheter främst i Stockholm, men även övriga Sverige, i Finland 

och en liten del i Tyskland, Danmark och Frankrike. Värdering av förvaltningsfastigheterna sker till 

verkligt värde. Värdeförändringar redovisas efter finansiella poster. Samtliga fastigheter har 

värderats av oberoende värderingsföretag. Värderingar görs enligt nuvärdesberäkning av 

kassaflödeskalkyler, i enlighet med nivå 3 inom värderingshierarkin i IFRS 13. De visar vilka 

variabler de använder när de gör kassaflödeskalkylen. Sagax har fastighetsinteckningar och 

pantsatta bankkonton och dotterbolagsandelar. Tomträtter redovisas som en del av förvaltnings-

fastigheterna och de tar upp hur stort belopp som avser tomträtter. Sagax har kontrakterade 

åtaganden om framtida hyresgästanpassningar. Någon information om begränsningar i rätten att 

sälja eller att disponera hyresintäkter kunde inte hittas. De tar inte upp något om rörelsefastigheter, 

då de är ett fastighetsbolag kan man anta att de inte har några rörelsefastigheter utan bara 

förvaltningsfastigheter. 

 

Sponda (FI) – Den engelska årsredovisningen är gjord utifrån utvalda delar av Spondas års-

redovisning och årsredovisningen säger sig kunna avvika från de genererade dokumenten står det. 

Det gör den också, då den inte innehåller någon riktig resultat- eller balansräkning. Dessa ligger 

separat på Spondas hemsida så detta får utgöra underlaget för Sponda, då det inte är något realistiskt 

alternativ att läsa den finska årsredovisningen. De inriktar sig på affärslokaler framförallt i 

Helsingfors och Tampere, men även övriga Finland och en liten del i Ryssland. Verkligt värde har 

totalt sett gått ner för företaget under året, till största delen i Ryssland, medan logistikfastigheter, 

kontor och köpcentrum har gått upp. Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde. 

Värdeförändringar redovisas före finansiella poster. Verkliga värden beräknas med hjälp av en 

nuvärdesberäknad kassaflödesmetod. Externa värderare används för att bekräfta att de parametrar 

som används är baserade på marknadsvärden. Värderingar görs enligt nivå 3 i värderingshierarkin i 

IFRS 13. Någon information om begränsningar i rätten att sälja eller några förpliktelser att köpa, 

uppföra, exploatera eller reparera förvaltningsfastigheterna kunde inte hittas. 

 

Storm real estate ASA (NO) – Fastighetsbolaget är noterat på Oslobörsen, med fokus framförallt i 

Ryssland, men har även fastigheter i central- och Östeuropa samt Sverige och Danmark. 

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas före finansiella 

poster. Externa värderare används vid värdering av förvaltningsfastigheterna. En nuvärdesberäknad 

kassaflödesmetod används för beräkning av fastighetsvärden, enligt nivå 3 på värderingshierarkin. 

Fastigheterna är säkerhet i banklånen. Verkliga värden har gått upp sedan 2013, men de har en stor 

valutaförlust när fastighetsvärdet räknas om från rubel till norska kronor, och dollar som är den 
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valuta som används i resultaträkningen. Valutaförlusten som påverkar fastighetsvärdet visas i noten 

att den påverkar fastighetsvärdena, men den tas upp som valutaförlust i resultaträkningen. Någon 

information om begränsningar i rätten att sälja eller några förpliktelser att köpa, uppföra, exploatera 

eller reparera förvaltningsfastigheterna kunde inte hittas.   

 

Technopolis Plc (FI) – Fastighetsbolag med fastigheter framförallt i Finland, men även i Norge, 

Ryssland, Estland och Litauen. Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde. 

Värdeförändringar redovisas före finansiella poster. Företaget försöker i första hand bestämma 

marknadsvärdet utifrån försäljningspriser på liknande fastigheter, om det inte går använder de 

nuvärdesberäknade kassaflödesanalyser.  Externa bedömare används som granskar variablerna i 

värderingsberäkningarna, men de gör värderingarna själva. Företagets värden på förvaltnings-

fastigheter har gått ner. Valutaförluster har påverkat resultatet negativt, dessa har dock inte tagits 

upp som en del av värdeminskningen på förvaltningsfastigheterna, utan som en finansiell kostnad. 

Technopolis leasar fastigheter där en majoritet av avtalen inkluderar köpoption. Pantbrev på 

fastigheterna finns. 

 

FastPartner (SE) – FastPartner har kommersiella förvaltningsfastigheter, på många orter i Sverige 

med tyngdpunkten i Stockholm. De äger, förvaltar och utvecklar 173 stycken egna fastigheter. 

Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde. Värdeförändringar redovisas före finansiella 

poster. Företaget har tomträtts- och arrendeavtal som klassificeras som operationell leasing, de tas 

upp som en egen post i resultaträkningen. Externa värderare från oberoende värderingsinstitut 

används för värdering av samtliga fastigheter, som sedan bedöms av bolaget för att utgöra ett så 

korrekt marknadsmässigt värde som möjligt. En nuvärdesberäknad kassaflödesanalys används vid 

beräkningen av fastighetsvärdena. Värderingarna görs enligt nivå 3 i IFRS 13. Pantbrev i företagets 

fastigheter finns. Företaget har inga väsentliga åtaganden att utföra reparationer och underhåll 

utöver god fastighetsförvaltning. Däremot finns åtaganden att färdigställa påbörjade investeringar i 

förvaltningsfastigheterna. 

6.2 VAL AV VÄRDERINGSMETOD 

Alla granskade företag utom norska Borgestad redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde och de beskriver utförligt i sina årsredovisningar hur de har gått tillväga när de har värderat 

sina fastigheter. Det har inte skett några förändringar mot hur redovisningen skedde 2009. 
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6.3 HUR HAR VÄRDERINGEN SKETT 

Alla granskade bolag har i sina årsredovisningar från både 2009 och 2014 beskrivit hur de gått 

tillväga när de värderat sina förvaltningsfastigheter. De beskriver vilka parametrar de använt för 

beräkningar av verkliga värden, samt om de använt externa värderare. Tre företag anger inte i hur 

stor utsträckning de använt externa värderare och hur ofta, bara att de använt externa värderare. 

 

10 av 13 företag skriver att de använder nivå tre i värderingshierarkin i IFRS 13 när de värderar sina 

förvaltningsfastigheter. Det är denna som IAS 40 hänvisar till då det inte finns noterade priser på 

fastigheterna eller försäljningspriser på liknande fastigheter att utgå ifrån vid värderingen och då är 

det nivå tre som ska användas för att med hjälp av icke observerbara indata beräkna verkligt värde 

på fastigheterna. Tillämpning av IFRS 13 vid värdering till verkligt värde enligt IAS 40 är en av 

förändringarna som infördes 1 januari 2013 och året efter hänvisar 10 av 13 till att de använder den 

i sina värderingar. Tabell 2 visar fördelningen av vilka företag som hänvisar till nivå 3 i värderings-

hierarkin och användning av kassaflödesanalyser vid beräkning av de verkliga värdena på 

förvaltningsfastigheterna. 

 

12 av 13 företag använder kassaflödesanalyser till hela eller delar av sina beräkningar av verkliga 

värden. Technopolis och Jensen & Møller skriver att de använder försäljningsvärden på likvärdiga 

fastigheter, om det finns några, när de gör sina värderingar, annars gör de beräkningar för att 

värdera fastigheterna. Fabege och Kungsleden använder ortsprismetoden där det är möjligt när de 

gör sina värderingar, i övrigt använder de kassaflödesmetoden. Realia som är det enda företag som 

inte säger att de använder kassaflödesanalyser när de beräknar verkliga värden hänvisar till 

fastigheternas olika avkastningskrav för beräkning av verkliga värden. 
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Tabell 2 Tabellen visar företag som säger sig använda nivå 3 i värderingshierarkin och som använder sig av någon form av 

kassaflödesanalys i sina beräkningar. 

 

6.4 FÖRÄNDRINGAR AV VERKLIGT VÄRDE FÖRE ELLER EFTER FINANSIELLA POSTER 

Det är endast ett av de granskade företagen som har ändrat vart de redovisar värdeförändringar, 

sedan 2009, det är danska Jensen & Møller. Bland de svenska företagen är det fortfarande fyra av 

fem företag som redovisar värdeförändringar efter finansiella poster, de övriga granskade företagen 

redovisar dessa före finansiella poster. Tabell 3 visar fördelningen vart företagen redovisar 

värdeförändringar, före eller efter finansiella poster, för både 2009 och 2014. 

 

Tabell 3 Tabellen visar var företagen redovisar värdeförändringar, före eller efter finansiella poster, med jämförelse mellan åren 

2009 och 2014, grönmarkerad är ändrad. 

 

Företag Nivå 3 kassaflöde

Jensen & Møller Invest A/S (DK) x x

Realia/Asgaard Group (DK)

Norwegian Property (NO) x x

Olav Thon Eiendomsselskap (NO) x

Borgestad (NO) Anskaffninsvärde

Storm real estate (NO) x x

Castellum (SE) x x

Fabege (SE) x x

FastPartner (SE) x x

Kungsleden (SE) x x

Sagax (SE) x x

CityCon (FI) x x

Sponda Plc (FI) x x

Technopolis Plc (FI) x

10/13 12/13

Företag Före(2009) Efter(2009) Före(2014) Efter(2014)

Jensen & Møller Invest A/S (DK) x x

Realia/Asgaard Group (DK) x x

Norwegian Property (NO) x x

Olav Thon Eiendomsselskap (NO) x x

Borgestad (NO) Ansk.värde

Storm real estate (NO) x x

Castellum (SE) x x

Fabege (SE) x x

FastPartner (SE) x x

Kungsleden (SE) x x

Sagax (SE) x x

CityCon (FI) x x

Sponda Plc (FI) x x

Technopolis Plc (FI) x x
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6.5 EFTERLEVNAD AV IAS 40 PUNKT 75 

Punkt 75 i IAS 40 beskriver ett antal punkter som företagen ska lämna information om. 

 

Ett företag ska lämna följande upplysningar: 

a) Huruvida det använder verkligt värde eller anskaffningsvärde. 

b) I det fall det använder verkligt värde, huruvida, och under vilka omständigheter, andelar i 

fastigheter som innehas genom operationella leasingavtal klassificeras som förvaltningsfastigheter. 

c) Vilka kriterier företaget använder för att skilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter och 

från fastigheter som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, när denna gränsdragning ar 

svår att göra. 

d) Denna punkt har upphävts. 

e) I vilken utsträckning som det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter baseras på värderingar av 

oberoende värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i 

värdering av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt. Om det inte har skett en sådan 

värdering, ska detta anges. 

f) De belopp som redovisas i resultatet avseende 

1. Hyresintäkter. 

2. Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden. 

3. Direkta kostnader för de förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under 

perioden. 

4. Den ackumulerade förändringen i verkligt värde som redovisas i resultatet för en försäljning 

av en förvaltningsfastighet från en grupp av tillgångar där metoden med anskaffningsvärde 

används till en grupp där metoden med verkligt värde används. 

g) Förekomst och belopp avseende begränsning i rätten att sälja en förvaltningsfastighet eller att 

disponera hyresintäkterna och ersättning vid avyttring. 

h) Avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera en förvaltningsfastighet eller för att 

utföra reparationer, underhåll eller förbättringar. (FAR Akademi, 2013, IAS 40, punkt 75) 

 

Tabell 4 visar efterlevnaden av de olika punkterna i punkt 75 i IAS 40 år 2014 jämfört med vad 

Ersson och Hedlund kom fram till i sin undersökning för 2009. Förändringar från 2009 är markerat 

med grönt för förbättringar och rött för försämringar. De företag som utgått ur urvalet är borttagna. 
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Tabell 4 Visar efterlevnaden enligt punkt 75, gröna rutor visar förbättring jämfört med 2009, röda rutor visar försämring. 

  

Alla företag lämnar information huruvida de redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

eller anskaffningsvärde. Endast Borgestad redovisar till anskaffningsvärde, de övriga redovisar till 

verkligt värde. 

6.5.1 Klassificering av fastigheter 

De företag som utgått ur undersökningsmaterialet var inte de som i 2009 års årsredovisningar var 

bäst på att redovisa enligt punkt 75 i IAS 40 utan tre av dom hade 4 av 8 punkter uppfyllda och två 

hade 5 av 8 punkter uppfyllda. Att det är några av de företagen som var sämre på efterlevnaden som 

utgår gör ju att helhetsbilden ser bättre ut jämfört med den tidigare undersökningen. Sett till de 

företag som är med i båda undersökningarna så har det totalt sett blivit lite sämre då det på 6 

punkter blivit en förbättring, men på 7 punkter blivit en försämring. Punkten d som utgått ur 

standarden, var en av två punkter i den tidigare undersökningen där alla företag lämnade efterfrågad 

information. 

 

Information om hur företagen klassificerar fastigheter som innehas genom operationell leasing 

(punkt b) har blivit bättre sedan 2009, nu är det 10 av 14 som informerar, tidigare var det 9 av 19 

och 8 av 14 av de som är med i båda undersökningarna. Vissa företag tar inte alls upp operationell 

leasing, men talar klart om att de äger alla sina fastigheter och då har det tolkats som att ingen 

operationell leasing finns, då de ju säger att de äger alla sina fastigheter, något företag var lite 

otydligare om de äger alla fastigheter så då har det tolkats som att de inte lämnar information om 

operationell leasing. 

 

Företag a b c d e f g h Poäng

Jensen & Møller Invest A/S (DK) x - x 2

Realia/Asgaard Group (DK) x - x x 3

Norwegian Property (NO) x x x - x x x x 7

Olav Thon Eiendomsselskap (NO) x - x  x 3

Borgestad (NO) x x - x 3

Storm real estate (NO) x x x - x x 5

Castellum (SE) x x - x x x x 7

Fabege (SE) x x x - x x 5

FastPartner (SE) x x - x x x 5

Kungsleden (SE) x x x - x x x 6

Sagax (SE) x x - x x x 5

CityCon (FI) x x x - x x x x 7

Sponda Plc (FI) x x x - x x 5

Technopolis Plc (FI) x x x - x x x 6

Summa 100% 71% 57% 79% 92% 21% 64% 68/98
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Företagen är dåliga på att beskriva vilka kriterier de använder för att skilja förvaltningsfastigheter 

från rörelsefastigheter och fastigheter som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten (punkt 

c), det är bara 8 av 14 som beskriver kriterierna eller tar upp att de inte har några rörelsefastigheter. 

Även här har det blivit en liten förbättring jämfört med 2009, tidigare var det 9 av 19 och 7 av 14 av 

de som var med i båda undersökningarna som beskrev dessa kriterier.  

 

Vad gäller användandet av externa värderingsmän (punkt e), så har det blivit en försämring då ett av 

företagen som tidigare lämnade denna information nu utelämnade detta, de lämnar bara information 

att de använder externa värderare, inte i vilken omfattning. Trots försämringen så lämnar ändå 11 av 

14 av företagen information om andelen extern värdering. 

 

Alla företag redovisar varifrån beloppen i resultatet kommer enligt punkt f, utom ett. Procentuellt 

sett så är det bättre än i den gamla undersökningen, då inget av de företag som utgått lämnat 

information om detta. De som är med gör likadant som tidigare. 

 

Huruvida det finns begränsningar till försäljning eller disponering av hyresintäkterna, enligt 

punkten g är dåligt redovisat, både för 2014 och 2009. Det finns förändringar åt båda hållen nu 

jämfört mot då, det är något sämre resultat nu om man bortser från de företag som utgått. Punkten h, 

huruvida det finns avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera förvaltnings-

fastigheter är också relativt dåligt efterlevd och det har skett förändringar åt båda hållen. Det är ett 

fåtal av företagen som redovisar något här och det är i huvudsak företag som har förpliktelser som 

informerar. 

 

Förutom i punkterna g och h så är det väldigt få förändringar jämfört med den tidigare 

undersökningen. I punkterna g och h är det 9 förändringar, 6 till det sämre och 3 till det bättre och i 

de övriga punkterna är det 4 sammanlagt, 3 förbättringar och en försämring. 

 

Borgestad som redovisar sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet lämnar bara 

information enligt 3 av punkterna, men de behöver inte heller lämna information enligt punkt b och 

e, då de punkterna efterfrågar information rörande verkligt värde. 

 

De Danska företagen är de som är sämst på att lämna den information som IAS 40 kräver att de 

lämnar. De två som är med i undersökningen lämnar bara information på 2 och 3 av 7 punkter, de är 

samtidigt de två minsta företagen sett till storleken på fastighetsinnehav.  
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Bland de norska företagen är det också ganska dålig efterlevnad, men blandat hur mycket 

information de lämnar. Ett företag lämnar information på alla punkter, ett saknar information på två 

punkter och två bara lämnar information på 3 punkter av 7. 

 

Bland de svenska företagen är efterlevnaden relativt god, då ett företag lämnar information på alla 

punkter, ett saknar information på en punkt och tre saknar information på två punkter. Den saknade 

informationen är gällande kriterier för att skilja rörelsefastigheter från förvaltningsfastigheter och 

begränsningar i försäljningsrätten och avtalsenliga förpliktelser (punkterna c, g och h). 

 

Även bland de finska företagen är efterlevnaden relativt god och bättre än i den tidigare 

undersökningen. Ett företag lämnar information enligt alla punkter, ett saknar information på en 

punkt och ett saknar information på två punkter. Den saknade informationen gäller begränsningar i 

försäljningsrätten och avtalsenliga förpliktelser (punkterna g och h). Även här kan det vara så att de 

bara tar upp något när det finns några begränsningar och förpliktelser. 

 

Tittar man på efterlevnaden enligt punkt 75 i IAS 40 i förhållande till storleken på företagets 

fastighetsinnehav så syns det tydligt att efterlevnaden är sämre hos de mindre företagen och bättre 

hos de större, med ett klart undantag, Olav Thon Eiendomsselskap, som är näst störst och ändå bara 

uppfyller informationskraven enligt 3 av 7 punkter. Tabell 5 visar efterlevnaden i förhållande till 

storlek på fastighetsinnehav. 

 

Tabell 5 Visar företagens bokförda värde på förvaltningsfastigheter omräknat till MSEK och hur många poäng de fått i efterlevnad i 

informationslämning enligt IAS 40 punkt 75. 

 

Företag MSEK Poäng

Jensen & Møller Invest A/S (DK) 113 2

Realia/Asgaard Group (DK) 225 3

Storm real estate (NO) 549 5

Borgestad (NO) 940 3

FastPartner (SE) 12 046 5

Technopolis Plc (FI) 13 268 6

Sagax (SE) 13 387 5

Norwegian Property (NO) 16 523 7

Kungsleden (SE) 19 612 6

CityCon (FI) 26 154 7

Sponda Plc (FI) 29 677 5

Fabege (SE) 32 559 5

Olav Thon Eiendomsselskap (NO) 36 255 3

Castellum (SE) 37 599 7
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Företagen skulle kunna delas in i 3 segment utifrån storlek på fastighetsinnehav, CityCon, Sponda, 

Fabege, Olav Thon Eiendomsselskap och Castellum är de 5 med störst fastighetsinnehav. Jensen & 

Møller Invest A/S, Realia, Storm real estate och Borgestad är de 4 med minst fastighetsinnehav och 

övriga 5 hamnar i ett mellansegment. Figur 1 visar efterlevnad i förhållande till bokfört värde på 

fastighetsinnehavet, man kan här se att det lägre segmentet är dåliga på efterlevnaden av IAS 40, 

medan de övriga är bättre i båda segmenten med ett undantag, Olav Thon Eiendomsselskap. 

 

 

Figur 1Visar efterlevnad (poäng) i förhållande till bokfört värde på fastighetsinnehav. 
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7 ANALYS 

7.1 VERKLIGA VÄRDEN 

Som visats i resultatdelen så väljer alla företag utom Borgestad att redovisa sina förvaltnings-

fastigheter till verkligt värde. Att redovisning till verkligt värde är vanligast, åtminstone bland 

svenska företag, har även Graveus et al (2012) och Bengtsson (2009) kommit fram till i sina 

undersökningar, det ses som det självklara valet för de flesta fastighetsbolag. De har även kommit 

fram till att det är någon form av nuvärdesberäkningar som oftast används för beräkningar av 

verkliga värden, det vill säga steg 3 i värderingshierarkin. Även den här undersökningen visar att 

nuvärdesberäkningar är den vanligaste metoden, även om både denna studie och Graveus (2012) 

undersökning visar att marknadsvärden på likvärdiga fastigheter används ibland. I valet mellan 

verkligt värde och anskaffningskostnad kommer Devalle och Rizzato (2011) fram till att 

anskaffningsvärden är vanligast, men de har undersökt andra länder och har inga nordiska länder 

med i sin undersökning. Quagli och Avallones (2010) undersökning visar att svenska och finska 

företag använder verkliga värden, medan det i Tyskland och södra Europa är mera blandat vilken 

redovisningsmetod som används. Dessa undersökningar visar på att det ser olika ut i olika delar av 

Europa, de nordiska länderna använder verkligt värde oftare än länderna i södra Europa. 

7.2 VÄRDEFÖRÄNDRINGAR FÖRE ELLER EFTER FINANSIELLA POSTER 

Det danska Jensen & Møller har ändrat redovisning av värdeförändringar från redovisning efter 

finansiella poster till redovisning före finansiella poster. Då majoriteten redovisar värdeförändringar 

före finansiella poster så kan man se på Jensen & Møllers förändring som en anpassning till övriga 

företag, då jämförbarhet är mycket viktigt för investerare. Man kan, som även Ersson och Hedlund 

kommenterar, undra varför det bara är svenska företag (fyra av fem) som väljer att redovisa 

värdeförändringarna efter finansiella poster. 

7.3 IAS 40 PUNKT 75 

Tabell 6 visar de undersökta företagens efterlevnad enligt punkt 75 i IAS 40 (Poäng) och bokförda 

värden på förvaltningsfastigheter, skuldsättningsgrad, den största ägarens andel(om ägarandel och 

röstandel är olika så är det röstandel som anges) och företagens omsättning, både för 2009 och 

2014. 
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Tabell 6 Visar de olika företagens poäng, bokfört värde på förvaltningsfastigheter, skuldsättningsgrad, största ägarens andel och 

omsättning för både 2009 och 2014. Alla belopp är omräknat till MSEK per 31/12 aktuellt år. 

 

 

Nedan följer ett antal spridningsdiagram som visar efterlevnaden enligt punkt 75 i IAS 40 för både 

2009 och 2014, enligt följande: 

 Figur 2,  fastighetsinnehav 

 Figur 3, skuldsättningsgrad  

 Figur 4, största ägares andel  

 Figur 5, omsättning 

Tanken var att med hjälp av en linjär regressionsanalys se om storleken på fastighetsinnehav, 

skuldsättningsgrad, största ägares andel eller omsättning påverkar hur bra företagen är på att lämna 

information enligt punkt 75 i IAS 40. Förklaringsgraden är dock för samtliga parametrar låg, r2 

mindre än 50%, vilket är en låg förklaringsgrad. Ju högre förklaringsgrad desto större andel av 

variationen av den ena variabeln kan förklaras av förändringar i den andra variabeln (Wahlin, 

MSEK MSEK

Företag Poäng Fastighetsinnehav Skuldsättningsgrad Största ägarandel Omsättning

14 Jensen & Møller Invest A/S (DK) 2 113 0,4 77,2% 5

09 Jensen & Møller Invest A/S (DK) 2 180 0,6 38,7% 8

09 Realia/Asgaard Group (DK) 3 270 0,8 78,0% 30

14 Realia/Asgaard Group (DK) 3 225 0,8 78,3% 38

14 Borgestad (NO) 3 940 1,9 35,8% 767

14 Olav Thon Eiendomsselskap (NO) 3 36255 2,3 72,0% 1969

09 Borgestad (NO) 4 47 0,5 36,8% 24

09 Storm real estate (NO) 5 585 0,6 9,8% 70

14 Storm real estate (NO) 5 549 1,1 14,7% 99

14 Sponda Plc (FI) 5 29677 1,2 14,9% 2337

09 Sponda Plc (FI) 5 28418 1,4 34,3% 2495

14 Fabege (SE) 5 32559 1,4 15,1% 2087

09 Olav Thon eiendomsselskap (NO) 5 30130 1,6 71,5% 2737

09 CityCon (FI) 5 22050 1,7 0,9% 1913

09 Castellum (SE) 5 29267 1,7 6,1% 2694

14 Sagax (SE) 5 13387 1,9 26,0% 1095

09 Fabege (SE) 5 29193 1,9 14,2% 2194

09 FastPartner (SE) 5 3816 2,4 75,4% 411

14 FastPartner (SE) 5 12046 2,5 72,0% 921

09 Sagax (SE) 5 6422 3,6 18,5% 570

14 Kungsleden (SE) 6 19612 1,3 13,3% 2193

14 Technopolis Plc (FI) 6 13268 1,5 23,9% 1532

09 Technopolis Plc (FI) 6 6127 1,5 9,4% 785

09 Kungsleden (SE) 6 21861 2,0 2,2% 2602

09 Norwegian Property (NO) 6 29320 3,7 5,2% 2184

14 CityCon (FI) 7 26154 0,7 15,0% 2324

14 Castellum (SE) 7 37599 1,4 3,0% 3318

14 Norwegian Property (NO) 7 16523 1,8 37,5% 772
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2011). Däremot kan man utifrån de olika spridningsdiagrammen ändå utläsa vissa grupperingar och 

möjliga samband även om det inte är några linjära samband. 

 

Figur 2 Visar poäng i förhållande till storlek på fastighetsinnehav för både 2009 och 2014. 

 

I figur 2 kan man se att 6 av 7 av företagen med sämst efterlevnad även ligger bland de 8 med lägsta 

bokförda värde på sina förvaltningsfastigheter och det gäller för både 2009 och 2014, i övrigt är det 

mera varierat hur god efterlevnaden är.  

 

 

Figur 3 Visar poäng i förhållande till skuldsättningsgrad, för både 2009 och 2014. 
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Skuldsättningsgradens påverkan (figur 3), verkar inte ha något samband med efterlevnaden av IAS 

40. 

 

 

Figur 4 Visar poäng i förhållande största ägarens röstandel, för både 2009 och 2014. 

 

Figur 4 visar att det finns 7 företag som har en tydlig majoritetsägare, av dessa återfinns 4 bland de 

som bara informerar enligt 2, 3 eller 4 punkter i punkt 75 i IAS 40. Det stämmer med det som 

Soderstrom och Sun (2007) kommer fram till, att företag med koncentrerat ägande har mindre 

incitament till finansiell rapportering. 

 

 

Figur 5 Visar poäng i förhållande omsättning, för både 2009 och 2014. 
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Figur 5 visar ett spridningsdiagram över omsättningens påverkan på efterlevnaden och det visar att 

6 av de 7 företag som är sämst på att redovisa även har en låg omsättning.  

 

Företagen som lämnar information på 5 punkter finns spridda över hela intervallet i alla 4 

diagrammen, men tittar man på de som informerar bättre eller sämre så kan vissa samband skönjas. 

Tittar man på kombinationer av de olika faktorerna så har 6 av 7 av de företag som har en 

efterlevnad på 2, 3 eller 4 av punkterna ett lågt bokfört värde på sina förvaltningsfastigheter och en 

låg omsättning, den 7:e har en majoritetsägare som äger 72%, 4 av 7 företag har en majoritetsägare. 

Det stämmer med till viss del med det som Hartwig (2015) kommer fram till, att företagens storlek  

mätt som omsättning och fastighetsinnehav har en positiv påverkan på efterlevnaden, här i form av 

att de små företagen har en sämre efterlevandegrad. Tittar man på de 8 företag som lämnar 

information på 6 eller 7 av punkterna så är den största enskilda ägarandelen 37,5%, alltså finns det 

inga majoritetsägare i gruppen, storleken på fastighetsinnehav och omsättning är blandat, men ingen 

är i den lägre tredjedelen i urvalet.  
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8 DISKUSSION 

Borgestad är det enda företaget i urvalet som inte är ett rent fastighetsbolag, utan de har större delen 

av sin verksamhet inom industrin, av en omsättning på cirka 734 MNOK härrör cirka 60 MNOK 

från förvaltningsfastigheterna. Att de i huvudsak är ett industriföretag skulle kunna vara en 

förklaring till att de som enda företag redovisar sina fastigheter till anskaffningsvärde och inte 

verkligt värde. De tar endast upp verkligt värde i en not i årsredovisningen. 

 

Olav Thon Eiendomsselskap lämnar bara information på tre punkter, det är en försämring på två 

punkter sedan 2009. För att se vad skillnaderna kan bero på gjordes en närmare granskning av 2009 

års årsredovisning. År 2009 gjordes bara interna värderingar, inga externa värderare användes. 2014 

användes externa värderare, men det sägs inget om hur stor andel av fastigheterna som värderats 

externt, alltså saknas en del av den information som IAS 40 kräver, så de har försämrat sig på en 

punkt. I årsredovisningen för 2009 står det att inga restriktioner finns för när förvaltningsfastigheter 

får säljas eller hur hyresintäkter får användas. Vad gäller förpliktelser vid köp, uppförande eller 

exploatering är 2009 års årsredovisning motsägelsefull, då det på ett ställe sägs att det inte finns 

några avtalsenliga förpliktelser att köpa, uppföra eller exploatera, medan det på ett annat ställe sägs 

att koncernen har avtalsenliga förpliktelser för köp och tillverkning av förvaltningsfastigheter. 2014 

tar årsredovisningen bara upp de förpliktelser som finns, det blir en försämring i informations-

lämningen, men den är inte längre motsägelsefull. Informationsmässigt borde det ses som en 

förbättring då externa värderare börjat användas, även om det inte anges till hur stor del, samt att 

informationen inte längre är motsägelsefull. IAS 40 uppmuntrar till användning av externa 

värderare, då det anses ge pålitligare värderingar. Företag uppmuntras att använda oberoende 

värderingsmän med erkända och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering 

av fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt, men det är inget krav(FAR Akademi, 

2013, IAS 40, punkt 32). Då de inte lämnar informationen som IAS 40 kräver så blir det ändå en 

försämring jämfört med 2009 i denna undersökning. Som Soderstrom och Sun (2007) säger så har 

företag med koncentrerat ägande mindre incitament till finansiell rapportering och Olav Thon 

Eiendomsselskap har en stor ägare som äger 72 %, även det skulle kunna vara något som ligger 

bakom den dåliga efterlevnaden. 

 

Borgestad som redovisar sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet lämnar bara 

information enligt 3 av punkterna, men de behöver inte heller lämna information enligt punkt b och 

e, då de punkterna efterfrågar information rörande verkligt värde. Avtalsenliga förpliktelser hittades 

inget om i 2014 års årsredovisning, men inte heller i 2009 års årsredovisning som Ersson och 
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Hedlund redovisat att de hittat. Det faktum att det är mycket text att gå igenom och som i detta fall 

norsk text, kan vara en bidragande orsak till skillnad i de olika undersökningarna. 

 

Då de svenska företagen är rena fastighetsbolag så anser de kanske att det är självklart att inga 

rörelsefastigheter finns, så att de därför inte tar upp hur de skiljer de olika fastighetstyperna åt. 

Något av företagen skriver i klartext att alla fastigheter är förvaltningsfastigheter, för några andra 

kan man tolka det som står i företagsbeskrivningar och affärsidéer som att de bara har förvaltnings-

fastigheter, men det är inte tydligt utskrivet. Detsamma kan nog gälla för begränsningar i 

försäljningsrätten och avtalsenliga förpliktelser, de tar bara upp det när det faktiskt finns några. Det 

är Kungsleden ett tydligt exempel på, då de har förändrat hur de redovisar både begränsningar i 

försäljningsrätten och avtalsenliga förpliktelser (g och h) åt varsitt håll, det blir lätt att göra 

antagandet att de lämnar bara information om det finns någon begränsning eller förpliktelse att 

informera om. 

 

Den danska fastighetsmarknaden verkar vara turbulent, då ett av de tidigare undersökta företagen 

likviderats och två har blivit uppköpta tidigare, så de är inte med i undersökningen. Jensen & Møller 

har blivit uppköpt och avregistrerat från börsen i februari 2015, så det är med i undersökningen. Sen 

är det tveksamt om Jensen & Møller överhuvudtaget behöver följa reglerna i IAS 40 då det är 

dotterföretag i en koncern och det är koncernredovisningen som ska följa standarderna i IAS (FAR 

Akademi, 2013). Det förklarar i så fall den dåliga efterlevnaden, de behöver inte redovisa enligt 

IFRS och då inte heller IAS 40. Danska Realia har skrivit ner sina fastigheter, annars skriver 

företagen upp sina fastigheter, förutom de med innehav i Ryssland. En försvagad Rubel gör att 

företagen med innehav i Ryssland antingen skrivit ner fastigheterna där eller gjort kursförluster. 

 

Vad gäller punkterna g och h där det var sämst efterlevnad och störst förändring sedan 2009, skulle 

en förklaring till det dåliga resultatet och den stora förändringen vara att de flesta företagen bara 

redovisar i punkterna g och h om de faktiskt har några förpliktelser. Det kan förklara varför det är 

flera försämringar än förbättringar, företagen torde ju inte försämra den information som de en gång 

haft med i sina årsredovisningar. 

 

Var den eftersökta informationen i årsredovisningarna funnits har varierat i olika årsredovisningar, 

så det har inte räckt att läsa noter och resultat- och balansräkningar, utan hela årsredovisningarna 

har genomlästs och genomsökts med sökord för att hitta informationen enligt IAS 40 punkt 75. Om 

årsredovisningarna tolkas som att de som är rena fastighetsbolag inte har några rörelsefastigheter 

och att de som inte tar upp någon operationell leasing, utan skriver om ägda fastigheter inte har 
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någon operationell leasing, kan i så fall efterlevnaden i punkt b och c anses vara något högre än i det 

redovisade resultatet. Kanske framförallt i punkt c där det är dålig efterlevnad på grund av att 

bolagen är rena fastighetsbolag och därför ser det som självklart att de inte har några rörelse-

fastigheter och därför inte beskriver hur de skiljer de olika fastighetstyperna åt och inte heller 

skriver något om innehav av rörelsefastigheter. 

 

För begränsningar i rätten att sälja och för avtalsenliga förpliktelser, där företagen var sämst att 

lämna information, kan den generella tolkningen antas vara att, finns det inga begränsningar och 

förpliktelser så lämnas ingen information om det. Även här är det öppet för tolkningar, i resultatet 

har bara de som faktiskt lämnar information fått en markering att de lämnar information. Gör man 

sedan tolkningen att de flesta bara lämnar information om de faktiskt har några begränsningar och 

förpliktelser och tolkar årsredovisningarna utifrån detta synsätt så är efterlevnaden enligt IAS 40 

punkt 75 god, sen borde kanske företagen vara bättre på att lämna informationen i klartext även då 

det inte finns några begränsningar och förpliktelser. Önskvärt för att lättare kunna jämföra olika 

företags årsredovisningar skulle vara mera standardiserat vart i årsredovisningen informationen om 

olika saker ska lämnas. 

 

Bengtsson (2009) skriver om att företagen oftast använder undantagsregeln ”alla framtida 

nettokassaflöden till nuvärde”, vid beräkningar av verkliga värden på fastigheterna och att de 

använde denna ifrågasatta regel alltför lättvindigt. Företagen använder fortfarande i stor 

utsträckning nivå 3 i värderingshierarkin och kassaflödesberäkningar för hela eller delar av sina 

beräkningar av verkliga värden, då 10 av 13 företag hänvisar till nivå 3 och 12 av 13 hänvisar till 

kassaflödesanalyser. Endast 4 företag hänvisar till användandet av marknadsvärden på likvärdiga 

fastigheter i den mån det finns vid sina beräkningar i övrigt används kassaflödesanalyser och nivå 3 

i värderingshierarkin. Då IAS 40 har ändrats och hänvisar till den nya IFRS 13 så har möjligen 

reglerna skärpts för hur beräkningar får göras enligt nivå 3 i värderingshierakin och hur dessa 

beräkningar ska redovisas i årsredovisningen. 



40 

9 SLUTSATS 

De flesta företag, alla utom ett, redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, lika som i 

den tidigare undersökningen och ett förväntat resultat. 

 

Efterlevnaden av punkt 75 i IAS 40 totalt sett är något bättre än i den tidigare undersökningen. Till 

stor del beror det på att de företag som utgått var dåliga på att lämna information enligt IAS 40 i den 

tidigare undersökningen. Sett till de företag som är med i båda undersökningarna är efterlevnaden 

likartad de jämförda åren. Med de antaganden och den tolkning som gjorts ovan så kan 

efterlevnaden av IAS 40 ändå sägas vara god bland de undersökta företagen. Sett till den 

information som faktiskt lämnas enligt punkt 75 i IAS 40 så är efterlevnaden 69 %.   

 I likhet med andra undersökningar som undersökt företags efterlevnad av IFRS-standarder till 

exempel Amiraslani et al (2013), Hartwig(2015) och Gauffin et al(2016) kommer även den här 

undersökningen fram till att efterlevnaden inte är perfekt, men ändå relativt god. 
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FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Då IFRS 13 är en ny standard sedan 2012 så skulle en undersökning för att se om de företag som 

redovisar enligt nivå 3 i värderingshierarkin lämnar utförligare information om vilka beräknings-

grunder de använt sig av vid beräkningar av verkliga värden efter IFRS 13 infördes än vad de 

gjorde tidigare.  

 

Det skulle även det vara intressant att utifrån en större urvalsram se hur företag som inte är rena 

fastighetsbolag efterlever standarden i förhållande till de rena fastighetsbolagen, väljer de att 

redovisa förvaltningsfastigheterna till verkliga värden eller till anskaffningskostnaden. Ägarstruktur 

och storlek på fastighetsinnehav är även det faktorer som skulle kunna undersökas om de har någon 

påverkan på informationslämnande. 
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