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Bakgrund: Från och med den 1 januari 2005 skall svenska noterade bolag utforma sin 

redovisning efter International Accounting Standards (IAS). För värderingen av 

förvaltningsfastigheter är det IAS 40 (Investment property) som nu mera gäller. Denna ger 

möjlighet att värdera fastigheter till antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde, men att 

värdera till verkligt värde förespråkas. Att värdera till verkligt värde innebär en 

principförändring för svenska bolag som tidigare har varit tvingade att göra sina värderingar 

till anskaffningsvärdet, trots att man inte har tvingats att byta princip har samtliga bolag valt 

att göra detta.  

 

Syfte: Avsikten med studien är att undersöka hur denna förändring av värderingar kommer att 

påverka bolagen ur ett finansiellt perspektiv. Studiens syfte har varit att beskriva och belysa 

vilka effekter IAS 40 har haft för fastighetsbolagens redovisning.  

Vi har avgränsat oss till samtliga noterade svenska fastighetsbolag, men har inte kunnat 

använda oss av samtliga främst för att ett flertal av dessa inte varit noterade tillräckligt länge.  

 

Metod: Vi har använts av det hermeneutiska synsättet genom att tolka årsredovisningar från 

2004 och 2005 och jämfört dessa med nya respektive gamla redovisningspraxis. Detta har vi 

gjort genom att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ metod.   
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Slutsats: Som resultat av vår studie kan vi konstatera att det finns klara fördelar med en 

redovisning till verkligt värde då den externa informationen blir mer aktuell. Samtidigt ser vi 

vissa problem med att värdera till verkligt värde då man just kommer att göra en värdering av 

vad fastigheten är värd. Att värdera en fastighet på en aktiv marknad ser vi inga bekymmer 

med men när en aktiv marknad saknas ser vi vissa problem. 
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1.1 Bakgrund 

I Europa har finansieringen av bolag via banker historiskt varit vanligare, varför 

redovisningen inriktat sig på mer försiktiga värderingar av tillgångar. I praktiken 

är de nya standarderna en anpassning till den amerikanska traditionen där 

redovisningen i huvudsak utformats för aktieägarna eftersom aktiekapital har varit 

det vanligaste sättet för företagen att finansiera sin verksamhet1. Tanken bakom 

standarderna är att bolagens redovisning skall ge en så rättvisande bild av 

verksamheten som möjligt. 

 

År 2005 var det första året som noterade bolag använde sig av internationella 

standarder.  

Implementeringen av IFRS i den svenska redovisningen är en del av 

harmoniseringen med EU (Europeiska Unionen) och världen. Det fastslogs under 

Lissabonmötet år 2000 att rapporterna i alla EU-länder måste bli jämförbara och 

att utgångspunkten skall bli IAS regelverk (numera IFRS)2. IASBs uppdrag är för 

att verka för en internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som 

använd i olika länder världen över. Idag är det 92 länder som tillåter eller kräver 

att IFRS används3, IASBs mål är att få standarderna accepterade globalt. 

Det var genom införandet av IFRS som det blev obligatoriskt för noterade 

fastighetsbolag att tillämpa verkligt värde vid värderingen av deras tillgångar 

istället för att använda anskaffningsvärdet, som man tidigare gjort. 

 

                                                 
1 Billing. A ”Veckans affärer” 2003 
2 Sundell ”Hufvudstadsbladet” 2003 
3 Precht ”Balans” 2004:11 
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1.2 Problemdiskussion 

Ett problem i affärsvärlden har varit att jämföra företag som grundar sina 

värderingar av tillgångar på olika principer, det har funnits två olika traditionen 

som har använt sig av olika värderingsprinciper. Den anglosaxiska som 

framförallt används i Storbritannien, Irland och USA samtidigt som den 

kontinentala traditionen är vanlig i övriga Europa.  

 

Skillnaderna mellan de båda traditionerna är många, den kanske största skillnaden 

mellan de båda traditionerna är att den anglosaxiska bygger på 

matchningsprincipen samtidigt som den kontinentala bygger på 

försiktighetsprincipen. En annan stor skillnad är att den anglosaxiska är inte lika 

hårt reglerad av lagar som den kontinentala utan här finns en frivillig reglering4. 

En fråga som man då kan ställa sig är vilka gynnas och vilka missgynnas av 

användandet av respektive tradition?  

 

En annan skillnad mellan de båda traditionerna är hur man har finansierat 

företagen, den anglosaxiska traditionen har dominerats av aktiefinansiering 

samtidigt som den kontinentala har dominerats av bankfinansiering. Men i dag ser 

investeringssituationen inte riktigt ut på detta sätt, aktiefinansieringen har ökat i 

de länderna med kontinental tradition och företag i dessa länder har även etablerat 

sig på aktiemarknader i anglosaxiska länder. Ett problem som dyker upp är hur 

man skall klara av att jämföra företag som tillhör olika traditioner, är det möjligt 

att grunda ett investeringsbeslut på en sådan jämförelse? 

 

I samband med att det blev obligatoriskt för alla noterade svenska bolag att följa 

IFRS från och med januari 2005 har svenska bolag gått mer mot en redovisning 

som grundar sig på att alltfler tillgångar skall värderas till verkligtvärde. Att 

värdera fler tillgångar till verkligt värde kan medföra svängningar i företagens 

resultat.  

                                                 
4 Artsberg Kristina (1992) Normbildning och redovisningsförändring  
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Vad blev då konsekvenserna för de noterade bolagen av Sveriges införande av 

IFRS? För att kunna besvara denna fråga måste man jämföra årsredovisningar 

innan iförandet och efter, på rekommendation av vår handledare har vi valt att 

titta på årsredovisningar från och med 2003 då införandet av kan ha haft IFRS 

vissa effekter redan i 2004 års bokslut.  

 

1.3. Forskningsfråga 

Vad har införandet av IAS 40 fått för effekter hos svenska börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolag?  

 

1.4 Syfte 

Avsikten med studien är att undersöka hur denna förändring av värderingar 

kommer att påverka bolagen ur ett finansiellt perspektiv. Studiens syfte har varit 

att beskriva och belysa vilka effekter IAS 40 har haft för fastighetsbolagens 

redovisning.  

1.5 Avgränsningar 

Vi i gruppen har valt att avgränsa studien till svenska fastighetsbolag då vi tror att 

dessa kommer att uppvisa en tydlig skillnad i värderingen av sina tillgångar och 

därav hoppas vi kunna se en tydlig skillnad i värderingen av dessa bolag. Efter att 

ha gjort sökningar på Stockholmsbörsen fann vi 17st företag som uppfyllde 

kriterierna för vår studie varav vi tog beslutet att studien ska innefatta samtliga 

företag för att få en så fullständig studie som möjligt. 
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1.6  Förkortningslista 

EU                     Europeiska Unionen 

FAR                   Föreningen Auktoriserade Revisorer 

IAS                    International Accounting Standards 

IASB                 International Accounting Standards Board 

IASC                 International Accounting Standards Committée 

IFRS                  International Financial Reporting Standards    

SEC                   Securities and Exchange Committee 
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2 Metod 
I detta kapitel motiverar vi vårt val av undersökningsmetoder och ger en grundlig 

beskrivning av de metoderna. Därefter presenterar vi hur vi har arbetat under studiens 

gång. 

 

2.1 Metodval 

I vår studie har vi använt oss av hermeneutik som vetenskaplig tradition. Hermeneutiken 

kan fritt översättas till tolkningslära i en vid betydelse där tolkning handlar om allt från 

”avkodning” av konventioner och symboler med fastställda betydelser till att på ett 

djupare plan förstå en människas livssituation. I vår studie har vi valt att tolka ett antal 

årsredovisningars resultat- och balansräkningar.  

Hermeneutiken handlar om att tolka innebörden av texter, symboler, handlingar och 

upplevelser. Vid tolkandet växlar man mellan ett del- och helperspektiv. Man 

uppmärksammar de motsättningar som finns mellan del- och helheten. I vår studie har det 

inneburit att varje ny siffra man undersöker kan leda till ett helt nytt sätt att förstå 

föregående siffror och helheten. Man måste vid tolkningen uppmärksamma den aktuella 

situationen i vilken en siffra, text eller handling har tillkommit. I våran studie har detta 

inneburit att vi har tagit hänsyn till införandet av IFRS.5 

 

Den kvantitativa metoden innebär att man samlat in mindre information om ett större 

antal undersökningsobjekt, det vill säga att man går på bredden istället för på djupet och 

strävat för att få ett totalperspektiv. Andra utmärkande egenskaper för den kvantitativa 

metoden är att man gör systematiska och strukturerade observationer, forskaren iakttar 

fenomenet utifrån i form av en åskådare samt att man anser att relationen mellan 

forskaren och objektet är en ”jag-det-relation”. 6 Vilket innebär att man har en relation 

till det undersökta materialet istället för som i den kvalitativa metoden där man har en 

”jag-du-relation” till den undersökte personen. Kvalitativa studier används om man vill 

                                                 
5 Björklund, M & Paulsson, U (2003) Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera  
6 Magne Holme, Idar och Krohn Solvang, Bernt (2001) Forskningsmetodik om kvantitativa och kvalitativa 
metoder, Lund 
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skapa sig en djupare förståelse för ett specifikt, ämne, en speciell händelse eller 

situation. I denna metod är möjligheterna till generalisering dock lägre jämfört med den 

kvantitativa metoden.7  

Det är främst studiens syfte som är avgörande om en studie är kvalitativ eller 

kvantitativ. Observationer och intervjuer är ofta mer lämpade vid en kvalitativ studie, 

men det är i slutändan det praktiska tillvägagångssättet som avgör vilken form av 

information man får.  

Vi anser att vi har använt i oss av båda dessa metoder i vår studie då vi finner att båda 

till viss del stämmer överens med det tillvägagångssätt vi tror kommer att medföra 

störst validitet. 

 

Validitet och reliabilitet kan ses som två mått på en studies trovärdighet.  

Validiteten innebär att man mäter det som är relevant i våran studie medan reliabilitet 

avser att man mäter på ett tillförlitligt sätt. Validitet handlar om att använda rätt sak vid 

rätt tillfälle. Vilket kan man jämföra med ett busskort och ett kreditkort, i en buss 

använder man sig av ett busskort och i en taxi använder man sig av ett kreditkort. I vissa 

fall finns det till och med ett datum då giltigheten upphör. Inom forskning handlar 

validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken population resultaten är 

giltiga. Reliabilitet handlar om pålitligheten av en studie,  

Hög reliabilitet är följden efter att man har en hög validitet i uppsatsen medan hög 

validitet inte betyder att man har en hög reliabilitet.8  

Vi anser att validiteten i våran studie är god, eftersom vi har utgått ifrån årsredovisningar 

från noterade bolag vilka har högt ställda krav på sina redovisningar. Vilket i sin tur gör 

siffrorna i studien mer pålitliga. Men man kan inte lita blint på siffrorna utan måste ta 

med i beräkningarna att det ändå är människor som har utformat årsredovisningarna, 

”fel” kan uppstå både oavsiktligt och avsiktligt.9   

 

Det finns olika sätt att dra slutsatser på, Induktion, deduktion, abduktion. Induktion 

innebär att man drar allmänna, generella slutsatser som baseras på empirisk fakta. Man 

                                                 
7 Solvagn, B & Magne, I (1997) Forskningsmetodik 
8 Wallén, G (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
9 Björklund, M & Paulsson, U (2003) Seminarieboken- att skriva, presentera och opponera 
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utgår ifrån det man har iakttagit och generaliserar dessa resultat. Man anser att man inte 

kan lita till 100 % av en induktiv slutsats. Vilket kan bero på att man baserar slutsatsen på 

empirisk fakta som kan ha påverkats av forskarnas sinnen som inte alltid är tillräckligt 

objektiva. Man kan också finna att validiteten inte är tillräckligt hög i empirin för att 

slutsatsen kan anses trovärdig.  

Det andra sättet är deduktion vilket innebär att man drar en logisk slutsats som baseras på 

de premisser man har ställt upp. Slutsatsen är giltig om den är logiskt sammanhängande 

men den behöver inte alltid vara sann.  

Det sista sättet att dra slutsatser på är genom abduktion, vilket innebär att man ställer upp 

hypoteser som premisser, sedan gör man en deduktiv slutledning och till sist undersöker 

man om premisserna stämmer med verkligheten. Man använder sig alltså både av empiri 

och logik.  

Vi har använt oss av den induktiva metoden eftersom vi har gjort en studie som bygger på 

empirisk fakta i form av årsredovisningar som är historisk fakta som vi anser vara 

tillräckligt objektiv i detta fall då vi anser att den empiriska informationen har god 

validitet.  

 

2.2 Genomförande 

För att få en så kunskapsmässig grund som möjligt innan vi började med vår empiriska 

undersökning, började vi med att studera litteratur och tidskrifter innehållande fakta om 

redovisningstraditionerna kontinental och anglosaxisk samt IAS 40. Facklitteraturen 

och tidskrifterna som vi har använt oss av, fann vi genom sökning på 

högskolebiblioteket på Högskolan Väst samt Stadsbiblioteken i Göteborg och 

Trollhättan. De tidskrifter som vi har använt oss av har endast använts för att bredda 

våra förkunskaper och inte använt som källor vid studiens utformning. Vi gjorde även 

övriga sökningar på Internet för att finna mer information om ovanstående ämnen, där 

vi använde oss av sökord som IAS 40, förvaltningsfastigheter och IFRS, men tyvärr har 

vi enbart haft nytta av tidigare uppsatsers referenser då övrig information har ansets 

oanvändbar i vår studie.  
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För att samla in empiriska fakta som underlag till vår analys valde vi att samla in 

årsredovisningar från samtliga börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag på 

stockholmsbörsen. Eftersom vi ansåg det viktigt att få en så övergripande och så 

rättvisande resultat som möjligt valde vi att ta med samtliga noterade bolag på 

stockholmsbörsen. Vi började med att ringa runt till samtliga 17 aktuella bolag, detta 

med blandade resultat. Trots problem med att komma i kontakt med vissa bolag, 

lyckades vi redan under första dagen bli försäkrade om att få hemskickade 

årsredovisningar från åren 2003 till 2005 av merparten av de 17 bolagen. Efter cirka två 

veckors tid hade vi fått samtliga bolags årsredovisningar hemskickade, bortsett från två 

stycken eftersom dessa hade noterats helt nyligen. Efter en ytlig genomgång av dessa 

kunde vi sålla bort ytterligare sex stycken bolag. Vilket berodde på att fyra av bolagen 

inte hade varit verksamma och noterade på börsen tillräckligt länge för att man skulle 

kunna ta med dem i studien, två av bolag hade inga förvaltningsfastigheter som 

tillgångar, vilket gjorde det omöjligt att ta med dem i studien.  

 

När vi hade studerat det insamlade teoretiska materialet började vi med att skissa på 

litteraturkapitlets struktur och uppbyggnad bestämde vi oss för att ta kontakt med vår 

handledare Eva Johansson för att få hennes synvinkel på det hela. Efter samtalet med 

Eva hade vi kommit överens om grunden till ett upplägg av litteraturkapitlet och 

därefter började vi att skriva.  

 

Efter det att vi skrivit färdigt litteraturkapitlet började vi med vår empiriska 

undersökning. Vilken var tänkt att grundas på årsredovisningar från åren 2003 till 2005, 

men efter en ytlig granskning av samtliga årsredovisningar, fann vi enbart att 2004 och 

2005 var de som ansågs vara relevanta i vår studie, då effekterna av IAS 40 inte 

belystes närmare med hjälp av 2003 års redovisning. För att på ett så överskådligt sätt 

som möjligt kunna påvisa skillnaderna mellan att redovisa enligt IAS 40 och tidigare 

svensk praxis, valde vi att ställa upp de poster vi ansåg framförallt påvisar de eventuella 

skillnaderna. För att få fram dessa värden var vi tvungna att göra omfattande 

omräkningar från bolagens balans- och resultaträkningar, eftersom vi anser att de 

uträkningar vi har gjort inte är relevanta i vår studie, har vi valt att endast redovisa 
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dessa i bilagor. För att lyckas med ovannämnda ansåg vi det nödvändigt att använda oss 

av Microsoft Excel eftersom programmet ger en möjlighet att göra avancerade kalkyler 

och presentera dessa på ett lättöverskådligt sätt.  

 

Omräkningen från svensk redovisningspraxis till IAS 40 i 2004 års redovisningar 

upplevde vi som mindre problematiska eftersom vi enbart behövde ändra de poster som 

påverkats av IAS 40, samtidigt som omräkningen för 2005 blev mer komplicerade, då 

årsredovisningen här har påverkats av hela IFRS. Vilket har inneburit att vi har fått göra 

vissa antaganden och utgå från 2004 års redovisning i större utsträckning än vad vi 

hade hoppats, för att kunna färdigställa de omräknade posterna i 2005 års redovisning. 

Det antagande som har haft störst effekt är att vi har antagit att hela skattesatsen på     

28 % har påverkat företagens resultat, vi vet med oss att detta inte är realistiskt men 

med den information vi har haft har det inte varit möjligt att göra omräkningar som tar 

hänsyn till uppskjutna skatter och andra skattetekniska periodiseringar.  

 

Ytterliggare ett antagande som har påverkat studien är att vi i de flesta fall har räknat 

med att avskrivningarna sker med en procent varje år vilket vi grundar på dels de 

uppgifter som årsredovisningen lämnar och dels de uträkningar som vi har gjort. Denna 

post har en liten påverkan för studiens helhet men vi anser det ändå viktigt att nämna 

detta antagande.   

 

Eftersom att de uppgifter vi har haft till godo i årsredovisningarna inte var helt 

fullständiga för konverteringen mellan IFRS och föregående praxis, har vi tvingats att 

beräkna det egna kapitalet som summan av tillgångar och skulder. Detta anser vi vara 

av ringa betydelse eftersom det endast handlar om en smärre differens.  

 

Vi insåg i slutet av omräkningsprocessen att vi var tvungna att utesluta Fabege ur 

studien. Detta på grund av att dem år 2004 var verksamma under namnet Wihlborgs 

fastigheter, men i början av 2005 delades en betydande del av bolaget ut och blev 

Wihlborgs syd och kvarvarande del av bolaget fick namnet Fabege.  
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När vi analyserade det empiriska materialet ville vi hitta de mönster som möjligtvis 

kunde finnas. Vi sökte efter likheter mellan bolagen som hade uppkommit till följd av 

det nya sättet att värdera fastigheterna. Vi sökte likheterna i både resultat- och 

balansräkning och utvalda nyckeltal för att sedan kunna dra en slutsats om huruvida det 

funnits effekter och i så fall vilken påverkan dessa har haft. 
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3.1 Redovisnings traditioner 
Redovisningen påverkas av den miljö som den verkar i. Lagar, historia och politiska 

system är bara att nämna några av de faktorer som skiljer sig mellan olika länder och 

påverkar hur landets redovisning kommer att se ut.10 Västvärlden har präglats av två 

redovisnings traditioner som påverkar hur ett lands redovisning kommer att se ut, detta 

innebär inte att bara för att ett land är av en tradition så ser redovisningen ut precis 

som övriga länder av samma tradition men att det finns klara likheter. 

 

Den ena är den kontinentala traditionen som innefattar hela västra Europa med 

undantag för Storbritannien, Irland och Holland. Den andra är den anglosaxiska 

traditionen som innefattar de nyss nämnda tre länderna och U.S.A. och Kanada.11 

De båda traditionerna har haft olika syn på vad som är rätt sätt att redovisa, härmed 

kommer därför en beskrivning av de båda traditionerna i korthet.  

 

3.1.1 Kontinental 

Den kontinentala traditionen har sina rötter ifrån 500-talet då de sammanställdes av den 

romerska kejsaren Justinianus och under 1800-talets början blev den vidareutvecklad av 

Napoleon Bonaparte. Traditionen är utpräglat legalistisk, vilket betyder att de 

civilrättsliga reglerna har sitt ursprung i nedskrivna lagar. Att det är en civilrättslig 

tradition har gett följder i bolagsrätten som i stor utsträckning har blivit reglerad. Under 

1900-talet har redovisningen påverkats starkt av skattereglerna, detta som en följd av 

den koppling som finns mellan redovisningens lagstiftning och skattelagstiftningen.12 

 

Finansieringen av företag i länder som har en prägling av den kontinental tradition har 

under historien dominerats av ägare så som banker, stat och stora ägarfamiljer (i 

Sverige är troligtvis familjen Wallenberg den mest kända). Som en följd av det starka 

                                                 
10 Schroeder, R G, Clark M W & Cathey, J M (2001)Financial accounting theory and analysis, John Wiley and 
sons 
11 Artsberg, C (1992) Normbildning och redovisnings förändringar, Lund  
12Smith D (2000) Redovisningens språk, Lund 
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ägandet har behovet av externredovisning inte varit så stort då detta ägandeintresse har 

medfört att ägarna haft tillgång till den interna informationen.  

 

Värderingen i länder av denna tradition är inte lika hårt reglerade som i den 

anglosaxiska vilket kan vara lite svårt att förstå med tanke på att det är den kontinentala 

som är den tradition som är hårdast reglerad av lagar. Anledningen till att det är på detta 

sätt är att värderingsfrågor helt enkelt inte regleras i lagstiftningen i den meningen att 

lagen har angett ”riktiga” värden. I vissa fall har civillagstiftningen angett högsta 

tillåtna värde samtidigt som skattelagen angett det lägsta tillåtna värde. Då företagen 

allt som oftast vill skjuta på skattebetalningar så har de flesta valt att redovisa till det 

lägsta av de tillåtna värdena. EU har arbetat med att harmonisera redovisningen i 

medlemsländerna och denna harmonisering har haft sin huvudsakliga grund i den 

kontinentala traditionen.13 

 

3.1.2 Anglosaxisk 

Den anglosaxiska traditionen går tillbaka till den normandiska erövringen av England 

under den andra halvan av 1000-talet. Tillskillnad från den kontinentala traditionen är 

inte den anglosaxiska lika styrd av nedskrivna lagar utan grundar sig mer på sedvanerätt 

som har komplimenterats av precedensfall från domstolar. Denna skillnad gentemot den 

kontinentala är att den anglosaxiska redovisningen inte reglerad lika hårt genom 

lagstiftning. I stället har den utvecklats av redovisningsprofessionen som har blivit 

starkare jämfört med de i kontinentala länder. 14 I U.S.A. har man en omfattande 

frivillig reglering, anledningen till detta är rädslan för att Securities and Exchange 

Committee (SEC) som är den statliga auktoritativa myndigheten som övervakar 

redovisningen i publika företag skall ta över regleringen.15  

                                                 
13 Smith D (2000) Redovisningens språk, Lund 
14 Smith D (2000) Redovisningens språk, Lund 
15 Artsberg, C (1992) Normbildning och redovisnings förändringar, Lund 
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Amerikansk och brittisk redovisning är väldigt lika varandra vilket inte är så 

förvånande med tanke på att det är just ifrån Storbritannien som grundarna av 

amerikansk redovisning kom.16 

 

Till skillnad från de länderna med kontinental tradition, hade de med anglosaxisk inte 

haft samma finansieringssituation, utan i dessa länder har aktiefinansieringen varit 

dominant. Vilket har medfört att ägarspridningen har varit betydligt större och 

tillgången till intern information varit begränsad, detta har medfört att behovet av 

extern information varit betydande.  

 

Dessa länders syn på vad som är en ”riktig” redovisning är en redovisning som är ”true 

and fair” med detta menas en redovisning som ger en rättvisande bild av företagen. För 

att visa en rättvisande bild redovisar man här enligt matchningsprincipen som förklaras 

mer ingående nedan, men i korthet innebär matchning att man ”bestämmer ett samband 

mellan kostnader och intäkter för att redovisa dessa under samma period”17 I 

anglosaxiska länder är det fullt tillåtet att avvika från både lagar och rekommendationer 

om det kan anses nödvändigt att göra detta för att kunna uppvisa en bild av företaget 

som stämmer överens med verkligheten.  

Inom denna tradition har inte samma koppling mellan redovisning och beskattning 

funnits som inom den kontinentala utan här har man använt sig av frikopplade 

värderingsregler. Som en följd av detta har marknadens krav på information kunnat 

tillgodoses i större utsträckning.  

 

3.1.3 Sammanfattning 

Skillnaden mellan anglosaxisk och kontinental blir mindre och mindre relevant och mer 

oförståelig, det finns idag troligtvis fler likheter mellan tysk och amerikansk 

redovisning än mellan amerikansk å brittisk, detta framkommer av en studie som gjorts 

av Cairns och Archer som nämns kort i boken Comparative international accounting av 

Christopher Nobes. Nobes håller med om att skillnaden mellan de båda grupperna 
                                                 
16 International accounting and multinational enterprises 
17 Artsberg, C (1992) Normbildning och redovisnings förändringar, Lund 
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håller på att tunnas ut, som en orsak nämner han EU: s och IASC: s framgångar med att 

få koncernredovisningarna att överensstämma. Men Nobes tror att de båda systemen 

fortfarande har beskrivande styrka. Bara för att vissa stora tyska företag använder sig av 

amerikanska regler eller IAS för att göra sina koncernbokslut så påverkas inte 

redovisningens regler i sig.18 

 

3.2 Redovisningsprinciper 

Redovisningsprinciper är allmänna regler för redovisningen som ska kunna förklaras 

ur redovisningens syfte och förutsättningar. Principer skall alltså inte utgöra detaljerad 

information om hur ett företag ska redovisa specifika affärshändelser utan är en 

teoretisk hjälp och vägledning för att skapa mer detaljerad information. 

Två vanliga redovisningsprinciper som praktiseras av olika företag är de så kallade 

matchningsprincipen och försiktighetsprincipen. Här nedan följer en genomgång av 

dessa två principer.19 

 

3.2.1 Försiktighetsprincipen 

Den kontinentala redovisningstraditionen som nämns ovan, bygger genom sitt 

förbehållsamma tänkande, på den så kallande försiktighetsprincipen. 

Som kan beskrivas genom att citera från FARs rekommendationer, om vägledning om 

årsredovisning i aktiebolag, där man definierar försiktighetsprincipen på följande sätt;  

”Värdering skall göras med rimlig försiktighet. Bara sådana intäkter som konstaterats under 

räkenskapsåret tas med, även om de inte var kända på balansdagen. Om tillgångar gått ner i värde 

tas kostnaden med oberoende av om årets resultat är vinst eller förlust. Försiktigheten får inte 

drivas så långt att den kommer i konflikt med kravet på rättvisande bild av ställning och resultat, 

dvs. lagen tillåter inte en medveten undervärdering och uppbyggnad av dolda reserver.” 

                                                 
18 Nobes & Parker (2004) Comparative international accounting, Prentice Hall 
19 Nilsson, S (2002) Redovisningens normer och normbildare, Lund 
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Principen anses vara den viktigaste av de inskränkande bestämmelserna och innebär att 

man alltid ska försöka att undgå att överskatta företagets ställning, vilket kan innebära 

att man bland annat värderar tillgångar så lågt som möjligt.  

Försiktigheten står till viss del i strid mot periodiseringsprincipen eftersom en försiktig 

bedömning kan beskrivas som avsiktlig eller orättvis.  

Försiktighetsprincipen har uppkommit främst på grund av att borgenärerna har ett 

behov av skydd för sina utestående fordringar och det är genom försiktighet i 

resultatredovisningen som gör att företagen inte kan ge utdelning av orealiserade 

vinster. Man anser också att man enligt försiktighetsprincipen, ska värdera sina 

omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärde och värdet på bokslutsdagen, 

det så kallade lägsta värdet principen. Detta gör att möjligheten ökar för att 

borgenärerna skall få fordringarna betalda och de känner då en större trygghet av att 

låna ut kapital till företaget. Men principen har negativa effekter på andra 

intressegrupper, eftersom den uppmanar till felaktighet i bokslutet, genom att inte 

behandla tillgångar och skulder på samma sätt som kostnader och intäkter. Detta 

resulterar i att man minskar tillförlitligheten, jämförbarheten och relevans framförallt 

för investeringsbeslut på finansmarknaden.20    

 

3.2.1.1 Lägsta värdets princip 

Som nämnts ovan så ska man enligt försiktighetsprincipens idéer, värdera tillgångar i 

relation till lägsta värdet principen.  

Denna princip innebär att man antingen ska redovisa ett företags tillgångar till:  

• Det lägsta av anskaffningsvärdet och återvinningsvärdet eller; 

• att man ska redovisa tillgångarna till lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet.  

Anskaffningsvärdet hos en tillgång är de utgifter ett företag haft för tillgången innan 

tillgången är klar att tas i drift. Detta gäller även tillgångar som företaget själva har 

tillverkat med den skillnaden att inköpspriset då ersätts med tillverkningskostnaden. 

                                                 
20 Nilsson, S (2002) Redovisningens normer och normbildare, Lund 
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Grundtanken är att anskaffningsvärdet är de samlade utgifter som uppkommer från 

själva idén till färdig installation.  

  

I den förstnämnda värderingsregeln som nämndes ska det lägsta av anskaffningsvärdet 

och återanskaffningsvärdet tillämpas. Regeln gäller för tillgångar som har en begränsad 

livslängd och där anskaffningsvärdet reduceras med avskrivningar över tillgångens 

ekonomiska livslängd. Denna värderingsregel skall tillämpas vid värdering av 

anläggningstillgångar och har i stort sett samma utformning i Årsredovisningslagen 

som den har i IASB och gäller därför för samtliga bolag och koncerner. Bortsett från ett 

undantag som kan användas av börsnoterade företags koncernredovisning, där IAS 16 

ger bolagen möjlighet att frångå försiktighetsprincipen och värdera 

anläggningstillgångarna till marknadsvärdet i stället. 

Grundidén i värderingsmetod är ändå att tillgångarna skall värderas till det lägsta av 

företagets inköpspris minus ackumulerad avskrivning, och den ekonomiska nytta 

tillgången har för företaget i framtiden viket också ger bolagen en möjlighet att värdera 

anläggningstillgångarna till återanskaffningsvärdet. Återanskaffningsvärdet är vad 

tillgången kan säljas för minus försäljningskostnaderna eller till tillgångens 

nyttjandevärde, det vill säga nuvärdet av tillgångens framtida kassaflöde.  

Principens tanke är att en tillgång som stiger i värde inte kan påverka redovisningen 

men skulle tillgångens värde sjunka, så ska redovisningen följa med och redovisa 

minskningen som en kostnad.  

 

Man kan, vid tillämpningen av lägsta värde principen också värdera sina tillgångar till 

det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Metoden har stora likheter 

med föregående metod, bortsett från att man byter ut återanskaffningsvärdet till 

nettoförsäljningsvärdet. Skillnaden ligger i att regeln främst är avsedd för en annan typ 

av tillgångar, nämligen omsättningstillgångar.  

Även denna regel har i stort sett samma utformning hos IASB som i Årsredovisningen 

och gäller för samtliga företag och koncerner. Men även här finns det ett undantag som 

gäller vissa finansiella tillgångar och skulder som istället skall värderas till 

marknadsvärdet. 
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Den största anledningen till att det finns olika regler för anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar är att, omsättningstillgångar inte skall brukas av företaget själva 

utan skall omsättas. Nettoförsäljningsvärdet, som istället ska användas vid värderingen 

av omsättningstillgångar, innebär att man ska värdera tillgångarna till ett verkligt värde, 

vars grundtanke är att ett lager med omsättningstillgångar inte ska få värderas till ett 

högre belopp än vad företaget skulle få vid en försäljning av tillgångarna i lagret på 

bokslutsdagen.21         

 

3.2.2 Matchningsprincipen 

Som nämnts ovan så kan man hänföra denna princip till den Anglosaxiska 

redovisningstraditionen. Matchningsprincipen är besläktad med Periodiseringsprincipen 

vars grundtanke är att dela upp företagets levnadslängd i kortare redovisningsperioder. 

Där man efter varje sådan period fastställer ett resultat, förutsatt att man på ett 

accepterat sätt kan periodisera företagets utgifter och inkomster till klara avgränsade 

perioder där dessa omvandlas till kostnader och intäkter22. Matchningsprincipen 

bestämmer vilka kostnader som kan förväntas dras av från intäkterna i 

resultaträkningen. Den grundläggande tanken bakom matchning är att nerlagda utgifter, 

som i framtiden ska ge upphov till intäkter, skall kostnadsföras till samma 

räkenskapsperiod som intäkten, oberoende när utgiften uppkom. Detta uppstår när varje 

intäkt genereras av en identifierbar utgift. Man måste relatera samtliga utgifter till 

intäkter. Det är vid försäljningstillfället som matchningen automatiskt uppstår och då 

alla utgifter kan fördelas till en produktnivå. Eftersom det är näst intill omöjligt för 

företaget att fördela utgifterna till en specifik vara eller tjänst fördelar man istället 

utgifterna till en så kallat produktnivå. Denna fördelning kan ifrågasätta vad det är som 

utgör substansen i matchningsprincipen, eftersom det finns en svårighet att finna 

tillräckligt med kopplingar mellan nerlagda utgifter och uppkomna intäkter som anses 

omöjliggöra matchningen.  

 

                                                 
21 Lönnqvist R (2006), Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Lund 
 
22 Nilsson, S (2002) Redovisningens normer och normbildare, Lund.  
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Men man anser att det finns tre olika matchningsalternativ. Det första är principens 

idealfall som nämns ovan. Det andra innebär att man hänför alla utgifter till en specifik 

tidsperiod som matchas med samma periods intäkter, så kallad ”tidsmatchning”. Det 

innebär att specifika tidsperioder får erhålla en utgifts fördelar. Utgiften borde därför 

kostnadsföras i denna period, som exempel kan nämnas avskrivningar. Om man inte 

kan fastställa någon som helst koppling mellan intäkter och nerlagda utgifter skall man 

kostnadsföra utgifterna omgående men då kommer det inte finnas möjlighet till att 

urskiljas någon fördel i framtiden. Det är inte heller lönsamt att identifiera vilken 

redovisningsperiod som har besuttits eller kommer att besittas.  

Den ideala matchningen bygger på tron att alla erlagda utgifter kommer att vid ett 

senare tillfälle ge upphov till intäkter. Om utgiften inte resulterar i en intäkt i en given 

tidsperiod så ska man balansera summan i balansräkningen och skall kostnadsföras som 

utgift först när den resulterar i en intäkt. Fram tills att man bokför kostnaderna och 

inkomsterna i resultaträkningen, ska man värdera dem till deras nuvärde, alltså vilket 

värde de hade på bokslutsdagen.  

Matchningsprincipen har fått negativ kritik för att den har medfört att 

balansräkningsrapporten endast har kommit att innehålla utgiftsrester och 

inkomstrester, vilket har gjort att man inte längre har möjlighet att använda 

balansräkningen som utgångspunkt när man vill se företagets finansiella ställning.    

Idag använder vi oss allt mer av matchningsprincipen istället för försiktighetsprincipen 

eftersom den bäst stämmer överens med dagens syn på hur man ska redovisa. Man 

anser att tillämpningen av matchningsprincipen ger den mest rättvisande bilden av ett 

företags. Inom matchningsprincipen praktiseras användningen av verkligt värde när 

man i ett företag skall värdera deras tillgångar. 23 

  

3.2.2.1 Verkligt värde 

Redovisningen är till för att ge information som är meningsfull för läsarna, och man är 

här överens om att den relevantaste informationen är baserad på tillgångar som är 

värderade till försäljningspriset än vad inköpspriset gör. Detta gäller självklart inte alla 

                                                 
23 Falkman, P (2000) Teori för redovisning, Studentlitteratur, Lund.  
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sorts tillgångar i ett bolag. Men det är under senare år som regeln om att värdera 

tillgångar till försäljningspriset har blivit mer aktuellt, detta kan speglas i att tillgångar 

och skulder nu finns på en aktiv marknad. 

När man redovisar en tillgång till verkligt värde låter man redovisningen följa både 

nergångar och uppgångar av marknadsvärdet. Men för att redovisningen ska kunna göra 

det så krävs det att man kan fastställa en tillgångs marknadsvärde med en rimlig grad av 

säkerhet. I de fall detta är möjligt rekommenderas det av IASB och RR 24 p. 26, att 

bolagen vid beslutet om det verkliga värdet använder sig av oberoende värderingsmän 

med erkända kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av 

den typ och med det läge som är föremål för värdering.  

När man värderar tillgångar till vekligt värde, värderar man dem antingen till: 

• Marknadsvärde med värdeförändringarna till eget kapital, eller; 

• Till marknadsvärde med värdeförändring till resultaträkningen.  

I den förstnämnda regeln ska man som grundprincip, redovisa värdeförändringar av 

tillgångens värde till det egna kapitalet. Man skall alltså om marknadsvärdet stiger på 

en tillgång och den därmed får ett större värde i redovisningen, inte redovisa 

värdeökningen som en intäkt och därmed en vinst, utan värdeökningen skall redovisas 

direkt till eget kapital. Det är genom denna regel man fortfarande kan se spår av 

försiktighetsprincipen eftersom man istället för att redovisa vinstmåttet för att utvärdera 

bolagets verksamhet, eftersom den innebär att värdeökningar på tillgångar inte ingår i 

vinsten. Man kan också se att försiktighetens principer är kvar i denna metod, eftersom 

om en tillgångs marknadsvärde sjunker under anskaffningsvärdet och de avskrivningar, 

som gjorts under den tid man haft tillgången i bolaget, så ska det redovisas som en 

nerskrivning i resultaträkningen vilket i sin tur reducerar företagets vinst. Eftersom 

denna regel påverkar storleken på det egna kapitalet, förändras också vissa av företagets 

värderingsnycklar. Regeln ska i huvudsak tillämpas på finansiella tillgångar, men 

börsnoterade bolag och koncerner får använda denna värderingsregel för alla 

materiellas och immateriella anläggningstillgångar. 

 

Vid tillämpning av den andra nämnda regeln, som används när man värderar 

tillgångarna till verkligt värde, innebär att man värderar värdeförändringarna i 
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tillgångarna till resultaträkningen. Med detta menar man att man ska redovisa en 

tillgång till marknadsvärde och där upp- och nergången av marknadsvärdet redovisas 

som intäkt och kostnad i resultaträkningen. Denna regel har helt frångått 

försiktighetsprincipens grundtanke om ”att inte sälja skinnet förrän björnen var 

skjuten”, genom att inte redovisa en intäkt eller vinst förrän en vara eller tjänst var såld, 

för att istället redovisa vinsten redan när ”björnen levde och jagade i skogen”. Vid 

användning av denna värderingsregel, skall värdeökningen redovisas, som en intäkt 

vilket resulterar i en vinst och en värdeminskning, redovisas som en kostnad. Här ska 

inte några avskrivningar göras, utan en värdeökning eller värdeminskning på grund av 

tiden på till exempel en förvaltningsfastighet vars värde har ökat, är ett resultat på att 

marknadsvärdet har ökat. Resultatet av att bolag valt att använda sig av verkligt värde, 

där värdeförändringar hos tillgångars marknadsvärde bokförs direkt till 

resultaträkningen, kan i stiliserad form beskrivas på följande sätt:     

 

 

Figur 3.1 
Källa: Lönnquist. R 

 

I figuren visas hur balansräkningen respektive resultaträkningen påverkas av 

värdeökningarna och värdeminskningarna hos en tillgång. Om det är en värdeökning 

på tillgången i balansräkningen så visas det som en vinst i resultaträkningen. 

 

Men alla sorters tillgångar kan inte använda sig av denna regel utan endast: finansiella 

tillgångar som företagen har för aktiv handel på finansmarknaden (IAS 39), biologiska 

tillgångar så som skog (IAS 41) och förvaltningsfastigheter, det vill säga, fastigheter 

 
  

 
 

Värde i balansräkningarna Värde i resultaträkningarna



 
IAS 40 

 
 

 25

som inte används av företagen själva utan där lokalerna i fastigheterna hyrs ut (IAS 40). 
24 
I samband med den internationella redovisningens harmonisering har EU beslutat att 

alla noterade bolag inom EU skall redovisa enligt IFRS. För svenska noterade 

fastighetsbolag innebär detta att man skall redovisa enligt IAS 40. Då detta är 

obligatoriskt för de noterade bolagen har de onoterade möjlighet att välja om man vill 

göra detta. 

                                                 
24 Lönnqvist R (2006) Årsredovisning i aktiebolag och koncerner, Lund 
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3.3 Vad är ett förvaltningsfastighetsbolag? 

Jordabalkens beskrivning av vad en fastighet är: 

"Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen 

horisontellt eller både horisontellt och vertikalt." 25 

På fastigheten kan det finnas en eller flera byggnader, vilka i sin tur kan vara uppdelade 

i lokaler/lägenheter för uthyrning till kund eller hyresgäst som benämningen också kan 

vara. Marken runtomkring byggnaden kan vara iordningsställd på ett sådant sätt att den 

kan hyras ut, till exempel som parkeringsplatser.  

Ett förvaltningsfastighetsbolag har i huvuduppgift att äga och förvalta fastigheter i syfte 

att generera hyresintäkter. För att ett bolag som äger fastigheter skall kunna kalla sig för 

ett förvaltningsfastighetsbolag, måste bolagets fastigheter kunna säljas eller leasas ut 

separat. Därför ska ett förvaltningsfastighetsbolag i så stor utsträckning som möjligt 

dela upp fastigheter man äger för att generera hyresintäkter och de fastigheter som man 

har för att bedriva sin verksamhet, till två olika poster i redovisningen så kallade 

rörelsefastigheter.26  

Uthyrningen av fastigheterna kan röra sig om allt från uthyrning av bostäder till 

uthyrning av kommunala skolor och industrier. Ett svenskt förvaltningsfastighetsbolag 

skall så som resten av den europeiska unionens medlemmar redovisa sina fastigheter i 

enlighet med de internationella standarderna från och med den 1 januari 2005.27   

 

 

                                                 
25 Jordabalken 1:1§ 
26 IAS 40 
27 Castellum, Årsredovisning 2005 
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3.4 IFRS 

I samband med den internationella redovisningens harmonisering beslutade EU under 

Lissabonmötet år 2000 att alla noterade bolag inom EU skall redovisa enligt 

International Financial Reporting Standards. För svenska noterade fastighetsbolag 

innebar detta att man skall redovisa enligt IAS 40. Då detta är obligatoriskt för de 

noterade bolagen har de onoterade möjlighet att välja om man vill tillämpa standarden. 

 

3.5 IAS 40 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller byggnad - eller del av byggnad - eller 

båda) som innehas (av ägaren eller av en leasingtagare om leasingavtalet klassificerat 

som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdeökning 

eller en kombination av dessa. (IAS 40.5) 

 

3.5.1 Förvaltningsfastigheter kan anses vara följande: 

• Mark vars syfte är en långsiktig värdeökning istället för en snar försäljning. 

• Mark som innehas för en för tillfället obestämd användning. (om det ännu inte 

är bestämt att marken skall nyttjas för snar försäljning anses marken innehas för 

långsiktig värdeökning.) 

• Byggnader som ägs av företaget (eller som innehas av företaget genom ett 

finansiellt leasingavtal) och som hyrs ut enligt ett eller flera operationella 

leasingavtal. 

•   Outhyrda byggnader som innehas för att hyras ut enligt ett eller flera 

operationella leasingavtal.  

(IAS 40.8) 

 

Två exempel på fastigheter som inte definieras som förvaltningsfastigheter är: 
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• Rörelsefastigheter (se IAS 16) vilket omfattas av fastigheter avsedda att 

utnyttjas av ägaren i framtiden, fastigheter som används av de anställda (även 

om de betalar markhyror) och rörelsefastigheter som ägaren beslutat att avhända 

sig. 

• Fastigheter som bebyggs eller exploateras åt tredje part (se IAS 11). 

 

3.5.2 Klassificeringsproblem 

Fastigheter som dels används för att generera hyresintäkter och/eller värdestegring men 

samtidigt nyttjas av företaget i annat syfte måste den delen som nyttjas som 

förvaltningsfastighet kunna säljas eller leasas ut separat för att kunna redovisas som 

förvaltningsfastighet. Om detta inte är möjligt, klassas fastigheten endast som 

förvaltningsfastighet om delen som nyttjas av företaget är obetydlig. (IAS 40.10). 

 

Det förekommer att vissa företag erbjuder kringtjänster åt dem som utnyttjar 

fastigheterna. Företag som gör detta får bara redovisa fastigheten som en 

förvaltningsfastighet om tjänsterna svarar för en obetydlig del av det totala avtalet. (IAS 

40.11) 

 

Om ett företag hyr ut fastigheter till ett moder- eller dotterbolag får inte fastigheten 

redovisas som förvaltningsfastighet i koncernredovisningen men göra så i företaget som 

hyr ut fastighetens redovisning om kriterierna i punkt 5 uppfylls (IAS 40.15) 

 

3.5.3 Redovisning I balansräkningen 

En förvaltningsfastighet får enbart redovisas som en tillgång när… 

• det är sannolikt att de framtida ekonomiska som förknippas med fastigheten 

kommer att komma företaget till del, och 

• anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

(IAS 40.16) 
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3.5.4 Värdering vid anskaffningstidpunkt 

Vid förvärvet tas förvaltningsfastigheten upp till anskaffningsvärde. 

Transaktionskostnader skall inräknas i köpet. (IAS 40.20) 

Kostnader som ej ingår i anskaffningsvärdet är: 

• uppstartningskostnader (om inte dessa är nödvändiga för att fastigheten skall 

kunna utnyttjas på det sätt som företagsledningen avsett),  

• förluster som uppkommer fram tills den tidpunkt då fastigheten hyrts ut i 

planerad omfattning, eller 

• onormala kostnader så som exempelvis material, arbetstid o.s.v.  

(IAS 40.23) 

 

3.5.5 Värdering efter anskaffningstidpunkten 

Företag som redovisar i enlighet med IAS 40 skall välja att redovisa enligt antingen till 

verkligt värde eller anskaffningsvärde. (IAS 40.30) 

 

En av dessa metoder måste väljas för företagets alla förvaltningsfastigheter. Frivilligt 

byte av redovisningsprincip får enbart göras om ett sådant byte leder till en mer 

rättvisande bild, att ett byte från verkligt värde till anskaffningsvärde skulle ge en mer 

rättvisande bild är inte särskilt troligt. (IAS 40.31) 

3.5.6 Verkligt värde 

Ett företag som väljer att redovisa till verkligt värde skall då redovisa alla sina 

förvaltningsfastigheter till denna värderingsprincip (bortsett från i vissa undantags fall 

se IAS 40.53) (IAS 40.33). 

Om en andel i en fastighet innehas genom ett operationellt leasingavtal klassificerat 

som en förvaltningsfastighet måste den värderas till verkligt värde. (IAS 40.34) 

Vinst och förlust som uppkommer via förändring av verkligt värde skall bokföras i 

resultaträkningen för den period de uppkommer. (IAS 40.35) 
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Om det inte finns något aktuellt marknadspris, ska företaget beakta uppgifter av skilda 

slag i enighet med IAS 40.46: 

• aktuella marknadspriser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i 

annat skick och med annat läge med hänsyn till justeringar för dessa skillnader, 

• priset på senast sålda liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter 

gjorda justeringar för eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar, och 

• nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Dessa uppskattningar 

baseras på befintliga avtal och om möjligt på externa faktorer. 

 

Om verkligt värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt, vilket endast inträffar när 

jämförbara marknadstransaktioner är ovanliga och andra tillförlitliga metoder för 

fastställande av verkligt värde inte är tillgängliga. I sådana fall skall 

förvaltningsfastigheten värderas till anskaffningsvärde i enlighet med IAS 16. IAS 16 

skall tillämpas fram till det att förvaltningsfastigheten utrangeras eller avyttras. (IAS 

40.53)  

 

3.5.7 Förändring av fastighetens användningsområde 

Omklassningen av en förvaltningsfastighet skall endast göras då användningsområdet 

för fastigheten förändras (IAS 40.57) 

• Om fastigheten övergår till att brukas som en rörelsefastighet (omklassificering 

till rörelsefastighet) 

• Arbete inleds med att bygga om förvaltningsfastigheten med sikte på 

försäljning, (omklassificering till lagertillgång). 

• En rörelsefastighet övergår till att användas som förvaltningsfastighet 

(omklassificering till förvaltningsfastighet) 

• Ägaren av en lagertillgång tecknar ett operationellt leasingavtal med en 

utomstående part (omklassificering till förvaltningsfastighet) 

• Arbetet har slutförts på en rörelsefastighet som varit föremål för en byggnation 

eller exploatering (omklassificering till förvaltningsfastighet). 
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Då ett företag bestämmer sig för att sälja en förvaltningsfastighet utan ombyggnad 

utgör fastigheten inte lagertillgång utan fortsätter att stå som förvaltningsfastighet till 

det att försäljningen är genomförd. (IAS 40.58) 

 

3.5.8 Utrangeringar och avyttringar  

Förvaltningsfastigheter får inte redovisas som tillgång i balansräkningen efter det att 

den har avyttrats eller inte längre är i bruk och framtida ekonomiska fördelar inte väntas 

uppkomma av en avyttring (IAS 40.66). Avyttring kan ske genom försäljning eller 

genom uthyrning i enlighet med ett finansiellt leasingavtal. För fastställandet av 

tidpunkt för avyttringen skall företag tillämpa de kriterier som anges i IAS 18 gällande 

tidpunkt för redovisning av intäkter från försäljning av varor. Om avyttringen skett via 

ett finansiellt leasingavtal skall IAS 17 tillämpas. (IAS 40.67) 

Vinst/förlust vid avyttring eller utrangering skall utgöras av skillnaden mellan vad som 

erhålls och tillgångens redovisade värde och skall redovisas i resultaträkning (såvida 

IAS 17 inte kräver annat). (IAS 40.69) 

Den betalning som erhålls, redovisas till verkligt värde, det vill säga att om betalningen 

senare läggs skall betalningens nuvärde redovisas (IAS 40.70) 

 

3.5.9 Upplysningar  

Ett företag skall i enlighet med IAS 40.75 lämna upplysningar om 

• huruvida verkligt- eller anskaffningsvärde används, 

• i det fall det använder verkligt värde, huruvida och under vilka omständigheter, 

andelar i fastigheter, som innehas genom operationella leasingavtal, 

klassificeras och redovisas som förvaltningsfastigheter, 

• vilka kriterier som används av företaget för att skilja mellan rörelse- och 

förvaltningsfastigheter som är avsedda att säljas i den löpande verksamheten, 

• vilka metoder som använts och vilka antaganden av betydelse har tillämpats vid 

fastställandet av verkligt värde, samt ett uttalande om fastställandet av verkliga 

värden stöds av faktiska transaktioner på marknaden eller om de baseras mer på 
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andra faktorer (om detta är fallet skall dessa anges) på grund av fastighetens 

speciella karaktär eller avsaknad av jämförbara uppgifter från marknaden, 

• i vilken utsträckning som de verkliga värdena baseras på värderingen av 

oberoende värderingsmän med erkänt kunnande, om detta ej är fallet skall så 

anges, 

• de belopp som redovisas i resultaträkningen avseende 

• hyresintäkter 

• direkta kostnader (inkl reparationer och underhåll) för de 

förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under perioden, 

• direkta kostnader (inkl reparationer och underhåll) för de 

förvaltningsfastigheter som inte genererat hyresintäkter under perioden, 

och 

• den ackumulerade förändringen i verkligt värde som redovisas i 

resultatet för en försäljning av en förvaltningsfastighet från en grupp av 

tillgångar där metoden av anskaffningsvärde används till en grupp där 

verkligt värde används, 

• förekomst och belopp avseende begränsning i rätten att sälja en 

förvaltningsfastighet eller för att disponera hyresintäkterna och ersättning vid 

avyttring, 

• förpliktelser enligt avtal att köpa, uppföra eller exploatera en 

förvaltningsfastighet eller för att utföra reparationer, underhåll eller 

förbättringar. 

 

3.5.10 Extra upplysningar vid värdering till verkligt värde 

Utöver de upplysningar som nämnts ovan skall företag som redovisar till verkligt värde 

även ha med följande uppgifter. I enlighet med IAS 40.76.  

Görs en avstämning mellan värdet på förvaltningsfastigheten i början och i slutet av 

perioden, visandes tillskott, avyttring och utrangeringar, justeringar för verklig 

värdeförändring, valutaförändring, omklassificeringar till och från lagertillgång, 

rörelsefastighet och övriga förändringar.  
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3.5.11 Extra upplysningar vid värdering till anskaffningsvärde 

Utöver de upplysningar som nämnts ovan skall företag som redovisar till 

anskaffningsvärde även ha med följande uppgifter. I enlighet med IAS 40.79. 

Skall man ge upplysningar om; vilka avskrivningsmetoder som används, samt 

nyttjandeperioder och avskrivningssatser. Även de eventuella uppskrivna 

anskaffningsvärdena samt de ackumulerade avskrivningarna vid periodens början och 

slut. En avstämning mellan ingående och utgående värden som avser 

förvaltningsfastigheten som påvisar visande tillskott, avyttring och utrangeringar, 

avskrivning, nedskrivningar, valutaförändringar, samt omklassificeringar till och från 

lagertillgång, rörelsefastighet och övriga förändringar.  

Det verkliga värdet av förvaltningsfastigheten i de mycket sällsynta fall då ett verkligt 

värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt krävs ytterliggare upplysningar som; en 

beskrivning av förvaltningsfastigheten, en förklaring varför det verkliga värdet inte kan 

fastställas på ett tillförlitligt sätt och om möjligt ange ett intervall där ett troligt verkligt 

värde ligger. 

 

3.5.12 Övergångsbestämmelser 

Nedan följer kortfattat om de övergångsregler som gäller vid övergång till IAS 40. 
 
 
3.5.12.1 Verkligt värde 

Företag som tidigare redovisat enligt IAS 40 (2004) och som för första gången väljer att 

klassificera och redovisa vissa eller alla, enligt standarden redovisningsbara andelar i 

fastigheter som innehas genom operationella leasingavtal som förvaltningsfastigheter 

skall redovisa vilka effekter detta medför som en justering av ingående balans för 

balanserade vinstmedel för perioden detta val först gjordes. Bortsett från de fall då 

företaget redan tidigare offentliggjort andelarnas verkliga värde. Om verkliga värdet 

inte tidigare offentliggjorts skall den jämförande informationen ej räknas om och 

upplysning om detta skall lämnas. (IAS 40.80) 
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Första gången denna standard tillämpas omfattar justeringen av ingående balans för 

balanserade vinstmedel omklassificeringen av eventuella belopp som har tagits upp 

under rubriken omvärderingsreserv avseende förvaltningsfastighet. (IAS 40.82)  

 

3.5.12.2 Anskaffningsvärde 

IAS 8 tillämpas på alla byten som sker när ett företag tillämpar denna standard för 

första gången och väljer att tillämpa en metod som bygger på anskaffningsvärde. 

Effekten av att byta från en värderingsprincip till en annan betyder omklassificering av 

eventuella belopp som har tagits upp under rubriken omvärderingsreserv avseende 

förvaltningsfastigheter. (IAS 40.83) 

 

Ikraftträdande 

Ett företag skall tillämpa denna standard för räkenskapsår som börjar den 1 januari 

2005. (IAS 40.85) 
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3.6 Sammanfattning 

Redovisningen påverkas av den miljö som den verkar i. Lagar, historia och politiska 

system är några faktorer som skiljer världens länder ifrån varandra.  

Det har utformats två stycken redovisningstraditioner i den västra delen av världen. Den 

kontinentala som präglas av att företagens ägare till största delen består av banker och 

så kallade stora ägarfamiljer och där redovisningen har en starkare styrning av lagar och 

regler. 

Den andra kallas den anglosaxiska och är i motsats till den kontinentala grundad på 

sedvanerätter som har komplimenterats av precedensfall från domstolar. 

Finansieringssituationen i de länder som tillämpar den anglosaxiska redovisningsteorin 

har aktiefinansieringen dominerat. Vilket har medfört att ägarspridningen varit 

betydligt större än i länder som tillämpar den kontinentala redovisningstraditionen. I 

dessa länder har man också en annan bild på vad som är en riktig redovisning genom att 

förespråka för att företag ska redovisa en så rättvisande bild av företaget som möjligt. 

Detta anser man i de anglosaxiska länderna att man bäst gör genom att grunda sin 

redovisning på matchningsprincipen. Enligt denna princip skall man vid värdering av 

anläggningstillgångar använda sig av det verkliga värdet som är baserat på det aktuella 

marknadsvärdet på balansdagen, och inte på vad som gällde tidigare eller vad som kan 

väntas gälla senare.  

I de länder som präglas av den kontinentala redovisningstraditionen, så som exempelvis 

Tyskland, ska man i redovisningen använda sig av försiktighetsprincipen, som anser att 

man ska göra värderingen med rimlig försiktighet och inte redovisa en intäkt förrän den 

är konstaterad. Vid tillämpning av försiktighetsprincipen ska man värdera sina 

tillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och återanskaffningsvärdet eller 

nettoförsäljningsvärdet beroende på vad det är för slags tillgång.  

 

Detta har lett till att Sverige och de övriga EU länderna har infört IFRS/IAS som 

gällande standarder för noterade bolag. IAS 40 är en av de standarder som började gälla 

den 1 januari 2005 och gäller för förvaltningsfastigheter fastigheter som innehas i syfte 

att generera hyresinkomster eller värdeökning eller en kombination av dessa. Man ska 
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enligt IAS 40 redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde och skall efter beslut och tillämpning av värderingsprincip helst inte 

byta till en annan. IAS 40 nämner också bland annat hur man skall värdera 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde eller anskaffningsvärde och vad som gäller 

vid avyttring av förvaltningsfastigheter.    

 

3.7 Inför Empirin 

I nästa del av våran studie kommer vi att presentera samtliga studerade bolag var för sig 

för att man som läsare skall få en bild av varje bolags verksamhet och inriktning på 

marknaden. Vi kommer därefter att presentera de siffror som vi med hjälp av de 

börsnoterade förvaltningsfastighetsbolagens årsredovisningar från 2004 och 2005 

räknat ut. Vilket omfattar en sammanfattning av år 2004 årsredovisningar med då 

gällande svensk redovisningspraxis och en redovisning för samma år men omräknat till 

IAS 40 samt presentera de effekter som uppstår. Samma uträkning har gjorts för 2005 

års redovisning, vilket innebär att vi även presenterar gällande siffror för 2005 samt de 

siffror som skulle ha varit aktuella för samtliga bolag ifall de inte hade använt sig av 

den nya standarden och sedan presenterat IAS 40 effekter på Balansräkningen och årets 

resultat. Därefter kommer en kort beskrivning av samtliga bolags siffrors betydelse.  

Det är först i den empiriska analysen som vi kommer att ge en djupare förklaring och 

analys av siffrornas betydelse för bolagen.  
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4 Empiri 
Under detta kapitel presenteras de företag som vi har haft med och undersökt i vår 

studie. Vidare kommer det att presenteras resultaten av vår studie för respektive bolag i 

sifferform, vilka kommer att utvecklas och förklaras ytterligare i den empiriska 

analysen.  

 

Här nedan visas en mycket kortfattad presentation i diagramform av samtliga 

undersökta bolag de såg ut den 31 december 2005 vilka omfattades av vår studie. 
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Här nedan presenteras varje bolag var för sig med tillhörande beräknade siffror. 

4.1 Brinova 

Brinova är ett ungt bolag som bildades redan år 2003 kring en utdelning av fastigheter som 

ägdes av Peab-koncernen. Under de få år som bolaget varit verksamt har strukturen 

renodlats och de färdigutvecklade fastigheter som inte passade in i strukturen har sålts ut. 

År 2005 var ett år av förändringar inom bolaget då aktieägarna gav mandat för att bredda 

verksamheten, detta har medfört att man numera äger fastighetstillgångar genom 

aktieinnehav i andra bolag. Av bolagets totala tillgångar är knappt 40 % fastigheter som ägs 

genom aktier i andra bolag, men den största delen av tillgångarna utgörs av 

förvaltningsfastigheter vilka utgör cirka hälften av de totala tillgångarna. 

Bolaget har sitt säte i Helsingborg och det är i södra Sverige som de flesta fastigheterna är 

belägna, men det finns ett fåtal fastigheter i övriga landet bland annat i Stockholm, 

Borlänge och Jönköping. Av det totala fastighetsbeståndet på 56 fastigheter är endast tre 

stycken bostads- fastigheter, visserligen består en av dessa av åtta stycken villafastigheter 

men bokförs som en enda fastighet. Den största delen av fastigheterna utgörs av 

kommersiella och logistikfastigheter som är hela 46 stycken, övriga sju fastigheter är 

projektfastigheter.  

Projektfastigheter är för Brinova fastigheter som man genom strategiska och affärsmässiga 

förvärv och samt kreativ förädling skapar en god grund för värdetillväxt. 
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  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40 IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella 

poster 82,8 88,0 5,2 139,5 255,2 115,7

Skatt -23,2 -24,6 -1,5 -39,1 -71,5 -32,4

Årets resultat 59,6 63,4 3,7 100,4 183,7 83,3

       

Balansräkning       

Tillgångar 2 003,2 2 006,9 3,7 4 590,8 4 695,3 104,5

       

Eget kapital 583,8 586,3 2,5 1 547,0 1 622,2 75,2

Skulder 1 419,4 1 420,6 1,2 3 043,8 3 073,1 29,3

Summa ek+S 2 003,2 2 006,9 3,7 4 590,8 4 695,3 104,5

       

 
Nyckeltal       

Soliditet 29,1 29,2 0,1 33,7 34,6 0,9

Avkastning på totalt kapital 8,8 9,0 0,2 5,2 7,6 2,3

Avkastning på eget kapital 14,2 15,0 0,8 9,0 15,7 6,7

Räntetäckningsgrad 1,9 1,9 0,1 2,4 3,5 1,1

 

4.2 Castellum 

Bolagets tillgångar består nästan uteslutande av förvaltningsfastigheter. Dessa fastigheter 

är lokaliserade i fem svenska tillväxtregioner, inom dessa regioner fokuserar man på 

marknadsområden och delmarknader där tillräcklig volym kan erhållas för att bedriva en 

effektiv förvaltning med en stark och tydlig närvaro. Då fastighets- och hyresmarknaden 

är beroende av en långsiktig ekonomisk tillväxt har bolaget valt att koncentrera sina 

investeringar till områden i landet där tillväxten förväntas bli hög.  

I dagsläget är områdena man har valt att koncentrera sig på Storgöteborg, 

Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Västra Småland. Cirka en tredjedel av 

fastigheterna finns i Storgöteborg, en knapp fjärdedel i öresundsregionen och resterande 

45 % finns jämt fördelade i de övriga tre regionerna. Kontor och lager utgör nästan tre 



 
IAS 40 

 
 

 40

fjärdedelar av fastighetsbeståndet och bostäder utgör endast två procent av det totala 

beståndet.  

 
  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40 IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella 

poster 797,0 1 316,0 519,0 770,6 1779,0 1 008,4

Skatt -223,2 -422,0 -198,8 -215,8 -498,1 -282,4

Årets resultat 573,8 894,0 320,2 554,8 1280,9 726,1

       

Balansräkning       

Tillgångar 14 842,0 19 550,0 4 708,0 15283,0 21 378,0 6 095,0

       

Eget kapital 4 927,0 8 316,8 3 389,8 4 521,0 8 909,4 4 388,4

Skulder 9 915,0 11 233,2 1 318,2 10 762,0 12 468,6 1 706,6

Summa ek+S 14 842,0 19 550,0 4 708,0 15 283,0 21 378,0 6 095,0

       

Nyckeltal       

Soliditet 33,2 42,5 9,3 29,6 41,7 12,1

Avkastning på totalt kapital 8,2 8,9 0,7 7,4 10,0 2,6

Avkastning på eget kapital 16,2 15,8 -0,4 17,0 20,0 2,9

Räntetäckningsgrad 2,9 4,1 1,2 3,2 6,0 2,8
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4.3 Heba  

Heba introducerades på börsen i juni 1994 och har sedan dess förvärvat 

bostadsfastigheter på stockholmsmarknaden, idag utgör dessa fastigheter ca 40 % av 

bolagets totala värde. Bolaget har inte varit särskilt aktiva på förvärvsfronten de senaste 

åren då de inte har köpt någon fastighet sedan 2002 då en fastighet köptes. Heba har som 

affärsidé att erbjuda ett attraktivt boende med hög servicenivå gentemot hyresgästerna i 

väl underhållna fastigheter företrädesvis i stockholmsområdet. Bolaget ägde på boksluts 

dagen 2005 totalt 55 fastigheter varav merparten finns i Stockholm och ett fåtal i 

Borlänge. 2005 var ett väldigt lugnt år utan större förändringar det mest revolutionerande 

som hände var att en mindre fastighet gjordes om till bostadsrätt, annars har det varit 

anpassningen till de nya redovisnings reglerna som har tagit energi utöver det vardagliga.  

Bolaget strävar efter att bibehålla sitt stabila kassaflöde och sin höga kreditvärdighet. 

Organisationen är uppdelad på tre förvaltare som var för sig har ekonomiskt och tekniskt 

ansvar för sitt eget område, men alla tre svarar mot bolagets fastighetschef. 

 
  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens IAS 40 Ej IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 62,2 63,1 0,9 46,9 277,4 230,5

Skatt -17,4 -17,7 -0,2 -13,1 -77,7 -64,6

Årets resultat 44,8 45,4 0,6 33,7 199,7 166,0

       

Balansräkning       

Tillgångar 834,0 2 330,1 1 496,2 834,7 2 552,6 1 717,9

       

Eget kapital 206,0 1 283,3 1 077,3 248,0 1 066,0 817,9

Skulder 627,9 1 046,9 418,9 586,7 1 486,6 899,9

Summa ek+S 834,0 2 330,1 1 496,2 834,7 2 552,6 1 717,9

       

Nyckeltal       

Soliditet 24,7 55,1 30,4 29,7 41,8 12,0

Avkastning på totalt kapital 9,7 3,5 -6,2 7,4 11,5 4,0

Avkastning på eget kapital 30,2 4,9 -25,3 18,9 26,0 7,1

Räntetäckningsgrad 4,3 4,3 0,0 4,1 19,4 15,3
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4.4 Hufvudstaden  

Hufvudstaden som grundades 1915, blev snabbt ett av de ledande fastighetsbolagen i 

Sverige och introducerades på Stockholmsbörsens O-lista redan år 1938.  

Bolaget är idag ett av landets starkaste varumärken i fastighetsbranschen. Huvudstadens 

vision är att dem ska upplevas och vara Sveriges mest attraktiva fastighetsbolag och har 

därför som affärsidé att tillse framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och 

butikslokaler på attraktiva marknadsplatser.  

Deras marknader utgörs av centrala Stockholm och centrala Göteborg. I Stockholm har 

Hufvudstaden tre stycken affärsområden, Östra city, Västra city och affärsområdet NK, 

där de per den 31 december 2005, ägde 26 stycken fastigheter. I de centrala delarna av 

Göteborg äger bolaget, per den 31 december 2005, 4 stycken fastigheter. Eftersom alla 

Hufvudstadens fastigheter är mycket centralt belägna och endast i två storstäder, anses 

dem vara ett av de mest specificerade och geografiskt koncentrerade fastighetsbolagen i 

landet.  

 
  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40  IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 747,2 5 394,2 4 647,0 548,1 1 852,2 1 304,1

Skatt -209,2 -1 510,4 -1 301,2 -153,5 -518,6 -365,2

Årets resultat 538,0 3 883,8 3 345,8 394,6 1 333,6 939,0

       

Balansräkning       

Tillgångar 10 479,2 15 142,2 4 663,0 10 625,1 16 488,1 5 863,0

       

Eget kapital 6 918,6 10 276,0 3 357,4 6589,7 10 811,1 4 221,4

Skulder 3 560,6 4 866,2 1 305,6 4035,4 5 677,0 1 641,6

Summa ek+S 10 479,2 15 142,2 4 663,0 10625,1 16 488,1 5 863,0

       

Nyckeltal       

Soliditet 66,0 67,9 1,8 62,0 65,6 3,5

Avkastning på totalt kapital 9,4 37,2 27,8 6,5 12,1 5,6

Avkastning på eget kapital 10,8 49,9 39,1 8,4 17,2 8,8

Räntetäckningsgrad 5,5 31,4 25,9 4,9 14,2 9,3
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4.5 Klövern 

Klövern startade sin verksamhet år 2002 och blev redan år 2004 noterade på 

Stockholmsbörsens O- lista. Detta är ett fastighetsbolag som har en vision att med lokal 

närvaro aktivt utveckla kommersiella fastigheter i nio medelstora städer i Sverige: 

Borås, Eskilstuna, Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Nyköping, Västerås samt 

Örebro. Det är få svenska fastighetsbolag som kan visa upp en så kraftig expansion som 

Klövern har gjort, de har sedan starten under våren 2002, ökat sitt fastighetsinnehav 

från att ha haft ett värde på 1,3 miljarder kronor till att, per den 31 december 2005, då 

det nådde ett värde på 6,0 miljarder kronor vilket motsvarade ett bestånd på 162 

fastigheter. Bolaget är en decentraliserad organisation där lokala förändringar är 

avgörande för relationen till kunden och därmed också bolagets resultat. Klövern 

strävar efter att ha en personlig kontakt med kunden för att bättre kunna möta kundens 

behov. Klövern koncernen är organiserad i ett huvudkontor som är beläget i 

Norrköping. 

 
  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40  IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 164,8 480,4 315,6 198,4 330,9 132,5

Skatt -47,6 -134,5 -86,9 -55,6 -92,7 -37,1

Årets resultat 117,2 345,9 228,7 142,8 238,3 95,4

       

Balansräkning       

Tillgångar 4 533,9 4 603,7 69,8 6 436,9 6 506,7 69,8

       

Eget kapital 1 631,1 1 681,4 50,2 2 194,6 2 244,8 50,2

Skulder 2 902,8 4 261,8 1 359,0 4 242,3 4 261,8 19,5

Summa ek+S 4 533,9 5 943,2 1 409,3 6 436,9 6 506,7 69,8

       

Nyckeltal       

Soliditet 36,0 28,3 -7,7 34,1 34,5 0,4

Avkastning på totalt kapital 6,5 7,1 0,6 6,0 7,9 2,0

Avkastning på eget kapital 10,1 28,6 18,5 9,0 14,7 5,7

Räntetäckningsgrad 2,2 2,5 0,2 2,1 2,8 0,7



 
IAS 40 

 
 

 44

4.6 Kungsleden 

Kungsleden som 1999 blev noterat på Stockholmsbörsen är ett transaktionsintensivt 

fastighetsbolag som ser avkastningen som viktigare än fastighetens kategori och 

geografiska läge. Företagets bildades 1997 med en vision att genom ett gott 

entreprenörskap och hög kompetens bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika 

fastighetsbolag. Kungsleden har två stycken huvudsakliga verksamhetsområden vilka är 

fastighetshandel och fastighetsförvaltning. En betydande del av 

förvaltningsfastigheterna hyrs ut till hyresgäster inom den offentliga sektorn, eller till 

hyresgäster vars verksamhet är inom den offentliga sektorn. Förvaltningsorganisationen 

är uppdelad i sex enheter, varav tre är geografiska regioner; Väst, Syd och Öst och tre 

enheter är relaterade till fastighetskategorier; Äldreboende, Vård fastigheter, respektive 

Skolfastigheter.  

 
  2004   2005  

 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40  IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 571,0 641,1 70,1 993,8 2 115,9 1 122,1

Skatt -159,9 -179,5 -19,6 -278,3 -592,5 -314,2

Årets resultat 411,1 461,6 50,5 715,5 1523,4 807,9

       

Balansräkning       

Tillgångar 13 697,9 13 852,2 154,3 26 137,6 27 469,7 1 332,1

       

Eget kapital 3 511,2 3 550,8 39,6 5 317,2 6 276,3 959,1

Skulder 10 186,7 10 301,4 114,7 20 820,4 21 193,4 373,0

Summa ek+S 13 697,9 13 852,2 154,3 26 137,6 27 469,7 1 332,1

       

Nyckeltal       

Soliditet 25,6 25,6 0,0 20,3 22,8 2,5

Avkastning på totalt kapital 7,6 8,0 0,4 5,6 5,4 -0,3

Avkastning på eget kapital 16,3 18,1 1,8 18,7 33,7 15,0

Räntetäckningsgrad 2,2 2,4 0,2 2,7 2,7 0,0
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4.7 Ljungberg Gruppen 

Ljungberg Gruppen har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som 

byggmästare Tage Ljungberg startade 1946. Bolaget har sedan 1988, då 

fastighetsförvaltningen kompletterades med projekt- och entreprenadverksamhet, 

expanderat på koncentrerade delmarknader i Stockholmsregionen. Deras nuvarande 

huvuddelar är Stockholms innerstad, Kista och Sickla där den sistnämnda är bolag 

största delmarknad.  

Ljungberg Gruppen är sedan 1994 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Bolaget 

strävar idag för att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och 

förvalta på en expansiv delmarknad i Stockholmsregionen. Deras verksamhet innefattar 

fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och entreprenörskap. Ljungberg Gruppens 

fastighetsbestånd består av både kontors- och handels ytor, bostäder samt ett stort antal 

byggrätter. Ljungberg Gruppen hade per den 31 december 2005, ett bestånd av 

förvaltningsfastigheter till ett redovisat utgående marknadsvärde på 4 690 miljoner  

 
  2004   2005  
 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40  IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 129,1 277,2 148,1 161,2 603,5 442,3

Skatt -36,1 -77,6 -41,5 -45,1 -169,0 -123,8

Årets resultat 92,9 199,6 106,6 116,1 434,5 318,4

       

Balansräkning       

Tillgångar 3 553,2 4 822,5 1269,2 4 016,8 5245,0 1 228,2

       

Eget kapital 940,2 1 854,0 913,9 1 454,3 2 203,9 749,6

Skulder 2 613,0 2 968,4 355,4 2 562,5 3 041,1 478,6

Summa ek+S 3 553,2 4 822,5 1 269,2 4 016,8 5 245,0 1 228,2

       

Nyckeltal       

Soliditet 26,5 38,4 12,0 36,2 42,0 5,8

Avkastning på totalt kapital 7,2 8,4 1,2 6,5 13,4 6,9

Avkastning på eget kapital 13,7 15,0 1,2 11,1 11,5 0,4

Räntetäckningsgrad 2,0 3,2 1,2 2,6 6,9 4,4
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4.8 Wallenstam 

Wallenstam som grundades 1944 har sitt säte i Göteborg och är sedan 1984 noterat på 

Stockholmsbörsen. 

Wallenstam ska genom förvärv, förvaltning, förädling och försäljning fastigheter möta 

en föränderlig marknads krav på attraktiva boende- och arbetsmiljöer och därmed skapa 

en stabil värdetillväxt i bolaget.  

Wallenstam har ett, väl koncentrerat och centralt beläget, fastighetsbestånd vilket idag 

uppgår till cirka 300 fastigheter som bolaget äger och förvaltar i Sveriges mest 

expansiva orter.  

Deras kundbas utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 200 företag. Vars 

bostadsfastigheter är belägna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg samt 

Helsingborg och har en kommersiell verksamhet där fastigheternas lokaler hyrs ut till 

företag, vilken endast bedrivs i Göteborgs City och Storgöteborg. Bolagets 

fastighetsförvaltning omfattar uthyrning, miljö samt teknisk och ekonomisk förvaltning. 

Wallenstam är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag vilket kan förklaras genom 

att nämna att deras totala uthyrningsbara yta är drygt en miljon kvadratmeter vilket ger 

drygt en miljard kronor i hyresintäkter per år.  

 
  2004   2005  
 Ej IAS 40 IAS 40 Differens Ej IAS 40  IAS 40 Differens
Resultaträkning       

Resultat efter finansiella poster 904,8 1406,6 501,8 170,6 2 190,9 2020,3

Skatt -253,3 -393,8 -140,5 -47,8 -613,5 -565,7

Årets resultat 651,5 1012,8 361,3 122,8 1577,4 1 454,6

       

Balansräkning       

Tillgångar 10 297,8 14 523,8 4 226,0 11 620,1 17 320,5 5 700,4

       

Eget kapital 1 820,6 4 766,2 2 945,6 1 949,5 6 053,8 4104,3

Skulder 8 477,2 9 757,6 1 280,4 9 670,6 11 266,7 1 596,1

Summa ek+S 10 297,8 14 523,8 4 226,0 11 620,1 17 320,5 5 700,4
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Nyckeltal 
Soliditet % 17,7 32,8 15,1 16,8 35,0 18,2

Avkastning på totalt kapital 12,4 12,2 -0,2 4,7 14,9 10,2

Avkastning på eget kapital 49,7 36,2 -13,5 8,8 36,2 27,4

Räntetäckningsgrad 3,4 4,8 1,4 1,5 6,9 5,4

 

4.9 Sammanfattning 

För de samtliga ovan presenterade bolagen, har införandet av IAS 40 betytt en stor 

förändring för bolagen. Man har i de samtliga bolagen uppvisat en positiv förändring av 

årets resultat vilket har varit en följd av övergången till IAS 40, vilket beror på att man 

har börjat redovisa en värdeförändring av orealiserade fastigheter i resultaträkningen. 

Tillgångarnas värde har i och med införande av IAS 40 ökat för de båda undersökta 

åren vilket kan förklaras i att bolagens fastigheter har ökat i värde när man har börjat 

redovisa dem till verkligt värde i stället för anskaffningsvärdet. Att företaget har högre 

vinst och högre värderade tillgångar kan ge sin förklaring till varför de uträknade 

nyckeltalen för de båda undersökta åren hos de flesta bolagen har ökat.  

För många av de undersökta bolagen har 2005 års värdeförändringar varit betydligt 

större än vad de hade varit om man redan i 2004 års räkenskaper använt sig av IAS 40. 
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5 Empirisk Analys 
I detta kapitel ger vi en analys av det material som har insamlats och presenterats i 

empirin. Samtliga förvaltningsfastighetsbolag som innefattas i studien, har utgått ifrån 

matchningsprincipen vid värderingen av sina förvaltningsfastigheter vilket har 

inneburit en värdering av fastigheterna till verkligt värde. Den orealiserade 

värdeförändringen som uppkommer under ett räkenskapsår har samtliga valt att 

redovisas som en post i resultaträkningen.  

 

5.1 Struktur 

Vårt mål med analysen är att försöka hitta ett samband mellan effekterna som har varit 

en följd av införandet av IAS 40, vilket kan ge svar på vår forskningsfråga. För att 

kunna uppnå detta mål har vi försökt att dela in företagen i grupper grundade på IAS 

40’s påverkan på både resultatet och det egna kapitalet och försöka att hitta samband 

mellan bolag som påverkats mycket respektive lite av IAS 40. 

För att kunna göra detta kommer vi utöver det material som finns i uppsatsen samt 

bilagor har vi valt att titta djupare i bolagens årsredovisningar med inriktning mot 

försäljning och förvärv av fastigheter.   
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5.2 Påverkan på resultatet 

Efter att beräknat ökningen som har uppkommit till följd av användandet av IAS 40 

som värderingsstandard, kunde vi se en tydlig likhet mellan bolagens 

resultatförändringar mellan de studerade åren.  

Gemensamt för samtliga bolag bortsett från Klövern, var att de hade en markant större 

ökning av resultatet som en följd av tillämpningen av IAS 40 under år 2005 jämfört 

med 2004. Efter att ha börjat forska i vad den bakomliggande orsaken till skillnaden i 

resultatförändringen berodde på, fann vi att samtliga bolag inkluderat Klövern hade en 

ökning av posten orealiserad värdeförändring. Vi fann att storleken på värdeökningen 

varierade kraftigt mellan det bolag med den största ökningen mellan åren och det med 

lägst. Trots den spridda storleken på ökningarna bolagen emellan så har vi tolkat att då 

samtliga uppvisar relativt kraftig till mycket kraftig ökning av de orealiserade 

värdeförändringar som en följd av användandet av den internationella standarden. Detta 

tolkar vi som en naturlig effekt av att efterfrågan av fastigheter på marknaden har haft 

en ständig ökning de senare åren, varav de senaste åren har marknadspriserna ökat mer 

än vanligt som en följd av den låga låneräntan. I övrigt finner vi inga stora väsentliga 

resultatpåverkande likheter mellan bolagen till följd av IAS 40.  

 

5.3 Påverkande av nyckeltal 

Efter att ha analyserat bolagens tillgångar, har vi inte kunnat urskilja några större 

likheter mellan de studerade bolagen bortsett ifrån att samtliga uppvisar en ökning som 

en följd av att fastigheterna inte längre redovisas till anskaffningsvärde utan numera 

värderas av kunniga värderingsmän till ett nuvärde.  

 

5.3.1 påverkan av soliditet 

Som en följd av det nya sättet att värdera denna typ av tillgångar har företagets soliditet 

ökat kraftigt i de flesta fallen, tre bolag har visat en avvikelse från ökad soliditet. Vilket 

vi tror har sin förklaring i att dessa tre bolag lånade en betydande summa i förhållande 

till sitt totala kapital. Om de tre bolagen inte hade lånat till sig ytterligare kapital hade 
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deras soliditetsförändringar med största sannolikhet varit mer lik de resterande 

bolagens. En ytterligare påverkande faktor i detta fall anser vi kunna vara frekvensen av 

fastighetsförvärv, exempelvis mer än fördubblade Heba sin soliditet som en följd av 

omräkningen till verkligt värde för 2004. Då hade man inte förvärvat fastigheter på två 

år, vilket skiljer ifrån de övriga bolagen som förvärvar nya fastigheter regelbundet.  

 

5.3.2 Kapitalavkastningseffekt  

En annan effekt som har uppstått i till följd av införandet av IAS 40 är att avkastning på 

kapital har fått vissa effekter för bolagen. Vi har inte funnit något samband mellan IAS 

40 och avkastningen på det totala och det egna kapitalet. Förklaringen till detta tror vi 

kan ligga i att samtidigt som bolagens resultat ökar, ökar det totala kapitalet parallellt. 

Vilket i sig inte är ensam orsak till att avkastningen har varit så varierande eftersom 

andra faktorer har spelat in som exempelvis lån och räntor vilket är en stor del av 

tillgångarna och kostnaderna i denna typ av bolag. På grund av det ovan nämnda finner 

vi det svårt att komma till en definitiv slutsats vad gäller IAS 40s avkastningspåverkan.  

 

5.3.3 Påverkan på räntetäckningsgrad 

Angående räntetäckningsgradens förändring genom användandet av IAS 40 har vi sett 

klara förändringar i form av ökningar, storleken på ökningarna varierar från bolag till 

bolag men man kan ändå se, med undantag från Kungsleden, att räntetäckningsgraden 

har ökat. Detta ser vi som en självklar följd då de orealiserade värdeförändringarna som 

i samtliga fall har varit positiva är resultatpåverkande. Även här har belåningsgraden 

viss inverkan vilken påverkar bolagets finansiella kostnader.  
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5.4 Konjukturpåverkan 

De senaste åren har fastighetsmarknaden varit mycket gynnsam för företagen, 

efterfrågan har varit hög, vilket kan bero på att inflyttningen till de större städerna i 

landet har ökat. Samtidigt har även räntesituationen varit mycket gynnsam för 

fastighetsköp. Som en följd av ovan nämnda har efterfrågan överstigit utbudet vilket 

har medfört ökade värden på fastigheterna. Nu när vi de senaste åren har haft en 

konstant uppgång av fastigheternas värde, vilket inte kan fortsätta hur länge som helst 

utan att värdeökningen kommer att stagnera och eventuellt övergå till värdeminskning. 

Detta kan bero på att låneräntorna stiger vilket de gjort under det senaste året, vilket vi 

tror i sin tur kommer att leda till minskad efterfrågan.  

 

Att värdera till verkligt värde medför att man ger en mer rättvisande bild av företaget 

eftersom tillgångens verkliga värde är mer aktuellt än anskaffningsvärdet som kan vara 

missvisande då förvärvet kan ha skett när marknadspriserna var annorlunda. Detta anser 

vi vara positiv till viss del eftersom den externa observatören lättare kan bilda sig en 

uppfattning om värdet på företagets tillgångar och därav lättare bedöma deras ställning 

på marknaden. Men användandet av denna värderingsmetod är inte odelat positiv då 

omvärlden ständigt förändras vad gäller efterfrågan och räntesituationen. Hebas 

styrelseordförande Lars F Ericsson har i sitt uttalande i 2005 års årsredovisning uttryckt 

sig enligt följande. 
”Förmodligen är jag konservativ och helt efter min tid men jag är ändå väldigt tveksam till om det 

nya reglerna verkligen ger bolagets intressenter en tillförlitlig bild av verksamheten. En höjning 

av räntan och därmed direktavkastningskraven sänker fastighetsvärdena och inverkar direkt 

negativt på redovisat resultat även vid oförändrat förvaltningsresultat.” 

Vi anser det positivt att förvaltningsfastighetstillgångarna värderas till sitt verkliga 

värde i balansräkningen, men som Lars Ericsson uttrycker sig, så påverkas 

resultaträkningen vilket vi kan anses vara missvisande till viss del då den orealiserade 

värdeförändringen har en påverkan på resultatet. Eftersom denna post varken ger 

företagen likvida medel eller påverkar den aktuella skatten då den klassificeras som 

uppskjuten skatteskuld. Skatten och de likvida medlen påverkar i ”veklig mening” 

företaget först vid avyttringen av fastigheten.   
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6 Slutsats 

Den 1 januari 2005 infördes IFRS för svenska noterade bolag med krav på 

jämförelsetal för år 2004. Förvaltningsfastighetsbolag som denna studie omfattar har 

fått möjligheter att välja mellan att redovisa sina fastigheter till antingen verkligt- eller 

anskaffningsvärde. Vi har i denna studie undersökt vilken påverkan som införandet av 

IAS 40 har haft på samtliga noterade förvaltningsfastighetsbolag.  

 

6.1 Resultat av studien 

Hur har införandet av IAS 40 påverkat de studerade bolagen.  

Företagen har genom införandet uppvisat ett till synens positivare resultat än innan trots 

att man egentligen inte har haft mer monetära intäkter, vilket vi anser kan ge en 

vilseledande bild av företaget. Vi förstår anledningen till att företagen väljer att 

redovisa enligt verkligt värde eftersom resultatet i dagsläget påverkas positivt. Vi 

tycker det ska bli intressant att se vad som händer med resultaten vid en konjunktur- ner 

gång och hur företagen kommer att reagera för att behålla någorlunda positiva resultat.  

Vi gör bedömningen av att redovisning enligt IAS 40 medför att företagen tar ut sina 

vinster innan de hinner realiseras. Men som vi ser det är effekten av detta endast att 

värdeförändringen i resultaträkningen fördelas under den tiden man äger fastigheten.  

Dagen då fastigheten avyttras kommer den sammanlagda resultatpåverkan att vara den 

samma som vid tidigare redovisnings metod. Skatterna som uppkommer varje år på 

grund av de orealiserade värdeförändringarna blir till uppskjuten skatt och realiseras 

först vid avyttringen.  

 

Efter granskandet av balansräkningen fann vi att anskaffningsvärdet har överlag varit 

lågt i förhållande till det verkliga värdet, vilket med största sannolikhet beror på att 

företagen ägt fastigheterna under en längre tid. Vi anser att det är bra att man nu mer 

använder sig av ett mer aktuellt värde istället för ett historiskt värde eftersom att det ger 

oss externa intressenter bättre förståelse och kan lättare bedöma företaget. När en 

värdering görs kan man alltid ifrågasätta om fastighetens värde är det egentliga värdet. 

Många fastigheter (exempelvis; industrifastigheter) saknar marknadsvärde då de har en 
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begränsad målgrupp, vilket försvårar värderingsmöjligheterna och ökar risken för 

felvärdering.   

Det finns både för och nackdelar med värdering enligt IAS 40 men det är något som är 

oundvikligt vid valet av värderingsmetod, men vi ser efter denna studie fler fördelar 

med att värdera fastigheterna till verkligt värde än att värdera dem till 

anskaffningsvärdet. Det här är inte på något sätt en ny värderingsmetod, utan har under 

en längre period använts i länder som är av den anglosaxiska skolan. Så länge ingen ny 

värderingsmetod uppkommer, kommer vi att ha delade meningar om vad som anses 

vara god redovisningssed.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi finner att det skulle vara av intresse att se hur fastighetsföretagen skulle hantera en 

fastighets ris och hur deras inställning och syn på värderingsalternativet verkligt värde. 

Vidare skulle ett intressant förslag till fortsatt forskning inom detta ämne vara att 

analysera hur implementeringen av IAS 40 har gått till i övriga Skandinavien.   
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Bilaga. 

Brinova 2004 
Resultat räkning Ej IAS 40 Effekt av IAS 40 Med IAS 40 
Fastighets intäkter 237,4 0 237,4 
Fastighetskostnader -104 25,9 -78,1 
    
Driftsnetto 133,4 25,9 159,3 
    
Rörelsekostnad -13,3 0 -13,3 
Värdeförändring förvaltningsfastighet 47,4 -20,7 26,7 
Andelar i joint ventures 5 0 5 
    
Rörelseresultat 172,5 5,2 177,7 
    
Finansiella intäkter 3,9 0 3,9 
Finansiella kostnader -93,6 0 -93,6 
    
Resultat efter finansiella poster 82,8 5,2 88 
    
Skatt (antag 28%) -23,184 -1,456 -24,64 
    
Årets resultat 59,616 3,744 63,36 
Balans räkning    
Tillgångar    
Förvaltningsfastigheter 1707,1 5,2 1712,3 
Mteriella anläggningstillgångar 7,2 0 7,2 
Andelar i joint ventures 42,3 0 42,3 
Uppskjuten skatte fordran 32 -1,5 30,5 
    
Summa anläggningstillgångar 1788,6 3,7 1792,3 
    
Skatte fordringar 0,1 0 0,1 
Kundfordringar 2,8 0 2,8 
Övriga fordringar 29,3 0 29,3 
Förutbetalda kostnader 13 0 13 
Likvida medel 169,4 0 169,4 
Summa omsättningstillgångar 214,6 0 214,6 
    
Summa tillgångar 2003,2 3,7 2006,9 
    
Egetkapital 583,8 3,7 586,3 
Långfristiga skulder 1322 1,2 1323,2 
Kortfristiga skulder 97,4 0 97,4 
Summa skulder 1419,4 0 1420,6 
    
Summa eget kapital och skulder 2003,2 4,9 2006,9 
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Brinova 2005 (Mkr) 
Resultat räkning Ej IAS 40 Effekt IAS 40 Med IAS 40 
    
Fastighets intäkter 212,4 0 212,4 
Fastighetskostnader -63,3 0 -63,3 
    
Driftsnetto 149,1 0 149,1 
    
Rörelsekostnad -9,4 0 -9,4 
Värdeförändring förvaltningsfastighet 0 115,7 115,7 
Andelar i joint ventures 28,8 0 28,8 
Andelar i intresseföretag 69,1 0 69,1 
    
Rörelseresultat 237,6 115,7 353,3 
    
Finansiella intäkter 3 0 3 
Finansiella kostnader -101,1 0 -101,1 
    
Resultat efter finansiella poster 139,5 115,7 255,2 
    
Skatt (antag 28%) -39,06 -32,396 -71,456 
    
Årets resultat 100,44 83,304 183,744 
Balans räkning    
Tillgångar    
Förvaltningsfastigheter 2180,329 104,471 2284,8 
Materiella anläggningstillgångar 6,8 0 6,8 
Övriga anläggningstillgångar 2046,8 0 2046,8 
    
Summa anläggningstillgångar 4233,929 104,471 4338,4 
    
Skatte fordringar 0 0 0 
Kundfordringar 3 0 3 
Övriga fordringar 7,3  7,3 
Förutbetalda kostnader 15,2 0 15,2 
Likvida medel 331,4 0 331,4 
    
Summa omsättningstillgångar 356,9  356,9 
    
Summa tillgångar 4590,829  4695,3 
    
Eget kapital och skulder    
Egetkapital 1547,029  1622,24812 
Långfristiga skulder 2933,2 29,25188 2962,45188 
Kortfristiga skulder 110,6  110,6 
Summa skulder 3043,8  3073,05188 
    
Summa eget kapital och skulder 4590,829  4695,3 
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Castellum 2004 (Mkr) 

Resultat räkning 
Ej IAS 
40 Diff IAS 40 

    
Hyresintäkter 1856 0 1856
Förvaltningskostnader -625 0 -625
Avskrivningar -136 136 0
    
Bruttoresultat fastighets förvaltning 1095 136 1231
    
Fastighetsförsäljning    
Intäkter 494 0 494
Bofkörtvärde -304 -190 -494
Resultat 190 -190 0
    
värdeförändring fastigheter 0 571 571
Centrala adminkost -68 0 -68
Återförda nedskrivningar 3 -3 0
Nedskrivningar -5 5 0
Rörelseresultat 1215 573 1734
    
Finansiella poster    
Intäkter 4 0 4
Kostnader -422 0 -422
Res efter finansiella poster 797 519 1316
    
Skatt -223,16 -145,32 -368,48
    
Resultat 573,84 373,68 947,52
    
    
Balansräkning    
    
Tillgångar    
Anläggnings    
Förvaltningsfastigheter 14741 4708 19449
Övriga materiella 7 0 7
Summa 14748 4708 19456
    
Finansiella  2 0 2
    
Summa omsättningstillgångar 92 0 92
    
Summa tillgångar 14842 4708 19550
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Eget kapital och skulder    
Eget kapital 4927 3389,76 8316,76
    
Skulder    
Uppskjuten skatte skuld 450 1318,24 1768,24
Övriga skulder 9465 0 9465
Summa 9915 1318,24 11233,24
    
Summa Ek+S 14842 4708 19550
 

Castellum 2005 (Mkr) 
Resultat räkning    
 Ej IAS 40 Diff IAS 40 
Hyresintäkter 1907 0 1907
Förvaltningskostnader -637 0 -637
Avskrivningar -147,41 147,41 0
    
Bruttoresultat fastighets förvaltning 1122,59 147,41 1270
    
värdeförändring fastigheter realiserade 71 0 71
värdeförändring fastigheter orealiserade 0 861 861
Centrala adminkost -68 0 -68
Återförda nedskrivningar 0 0 0
Nedskrivningar 0 0 0
Rörelseresultat 1125,59 1008,41 2134
    
Finansiella poster    
Intäkter 3 0 3
Kostnader -358 0 -358
Res efter finansiella poster 770,59 1008,41 1779
    
Skatt -215,765 -282,355 -498,12
    
Resultat 986,3552 1290,765 2277,12
    
Balansräkning    
    
Tillgångar    
Anläggnings    
Förvaltningsfastigheter 15175 6095 21270
Övriga materiella 14 0 14
Summa 15189 6095 21284
    
Finansiella  0 0 0
    
Omsättningstillgångar 94 0 94
    
Summa tillgångar 15283 6095 21378
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Eget kapital och skulder 
Eget kapital 4521 4388,4 8909,4
 
Skulder 
Uppskjuten skatte skuld 450 1706,6 2156,6
Övriga skulder 10312 0 10312
Summa 10762 1706,6 12468,6
 
Summa Ek+S 15283 6095 21378

 

Heba 2004 (tkr) 
Resultat räkning Ej IAS 40 Diff IAS 40 
Hyresintäkter 201963,0 0,0 201963,0 
Förvaltningskostnader -109413,0 0,0 -109413,0 
Avskrivningar -736,1 736,1 0,0 
    
Bruttoresultat fastighets förvaltning 91813,9 736,1 92550,0 
    
värdeförändring fastigheter 0,0 130,9 130,9 
Centrala adminkost -10824,0 0,0 -10824,0 
Återförda nedskrivningar  0,0  
Nedskrivningar  0,0  
Rörelseresultat 80989,9 867,0 81856,9 
    
Finansiella poster    
Ränteintäkter 35,0 0,0 35,0 
Räntebidrag 34,0 0,0 34,0 
Kostnader -18859,0 0,0 -18859,0 
Finansnetto -18790,0 0,0 -18790,0 
    
Resultat efter finansiella poster 62199,9 867,0 63066,9 
    
Skatt -17416,0 -242,8 -17658,7 
    
Resultat 44783,9 624,2 45408,2 
    
    
Balansräkning    
    
Tillgångar    
Anläggnings    
Förvaltningsfastigheter 824410 1496190 2320600 
Övriga materiella 1524 0 1524 
Summa 825934 1496190 2322124 
    
Finansiella  0 0 0 
Summa 825934 1496190 2322124 
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Summa omsättningstillgångar 8025 0 8025 
    
Summa tillgångar 833959 1496190 2330149 
    
Eget kapital och skulder    
Eget kapital 206032 1077257 1283288,8 
    
Summa Skulder 627927 418933,2 1046860,2 
    
Summa Egetkapital och skulder 833959 1496190 2330149 

 

Heba 2005 (tkr) 
Resultat räkning Ej IAS 40 Diff IAS 40 

Hyresintäkter 188752 0 188752
Förvaltningskostnader -109704 0 -109704
Avskrivningar -7494,06 7494,06 0

Bruttoresultat fastighets förvaltning 71553,94 7494,06 79048

värdeförändring fastigheter 0 223044 223044
Centrala adminkost -11775 0 -11775
Vinst fastighetsförsäljning 1375 0 1375
Rörelseresultat 61153,94 230538,1 291692

Finansiella poster 
Intäkter 813 0 813
Kostnader -15115 0 -15115
Res efter finansiella poster 46851,94 230538,1 277390

Skatt -13118,5 -64550,7 -77669,2

Resultat 33733,4 165987,4 199720,8

Balansräkning 

Tillgångar 
Anläggnings 
Förvaltningsfastigheter 824641 1717859 2542500
Övriga materiella 1588 0 1588
Summa 826229 1717859 2544088

Omsättningstillgångar 
Kundfordringar 626 0 626
Övriga 139 0 139
Förutbetalda kostnader 6064 0 6064
Kassa bank 1636 0 1636
Summa omsättningstillgångar 8465 0 8465

Summa tillgångar 834694 1717859 2552553
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Eget kapital och skulder    
Eget kapital 248031 817925,3 1065956
    
Skulder    
Uppskjuten skatte skuld 39828 899933,7 939761,7
Övriga skulder 546835 0 546835
Summa 586663 899933,7 1486597
    
Summa Ek+S 834694 1717859 2552553
 

Hufvudstaden 2004 (Mkr) 
Resultaträkning Ej enl IAS 40 Effekt IAS 40 Enl IAS 40 

 
Nettooms.  
Fastighetsförvaltning. 1273,3 0 1273,3
Övr verksamhet. 85,1 0 85,1
Summa: 1358,4 0 1358,4

 
Fastighetsförvaltningens kostnad.  
Särskilda projekt. -32,8 0 -32,8
Underhåll. -47,9 0 -47,9
Drift och andministration. -219,5 0 -219,5
Tomträttsavgäld. -35,7 0 -35,7
Fastighetsskatt. -106,1 0 -106,1

-442 0 -442
 

Avskrivningar. -105,2 101,3 -3,9
Fastighetsförvaltningens kostnader. -547,2 101,3 -445,9

 
Övr verksamhet kostnad. -74,4 0 -74,4
Verksamhetens kostnader. -621,6 101,3 -520,3

 
Bruttoresultat. 736,8 101,3 838,1
Varav fastighetsförvaltning. 726,1 101,3 827,4
Varav övrig verksamhet. 10,7 0 10,7

 
Central administration. -29,3 0 -29,3
Vinst/förlust vid fastighetsförsäljning. 264,2 -246,2 18
Värdeförändring av realiserade 
förvaltningsfastigheter 

0 279 279

Värdeförändring av orealiserade 
förvaltningsfastigheter 

0 4512,9 4512,9

234,9 4545,7 4780,6
 

Rörelseresultat. 971,7 4647 5618,7
 

Finansiella intäkter och kostnader. -224,5 0 -224,5
 

Resultat efter finansiella poster. 747,2 4647 5394,2
 

Skatt enligt gällande skattesats. -209,216 -1301,16 -1510,376
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Årets resultat. 537,984 3345,84 3883,824
Balansräkning.  

 
TILLGÅNGAR. Ej enl IAS 40 Effekt IAS40 Enl IAS 40 
Anläggningstillgångar.  
Materiella anläggningstillgångar.  
Byggnader och byggnadsinventarier. 5463,2 -5463,2 0
Mark. 4808,9 -4808,9 0
Pågående ny och ombyggnad. 64,9 -64,9 0
Inventarier. 8,1 0 8,1
Förvaltningsfastigheter 0 15000 15000

10345,1 4663 15008,1
 

Finansiella anläggningstillgångar. 75,5 0 75,5
 

Summa anläggningstillgångar. 10420,6 4663 15083,6
 

Omsättningstillgångar.  
Kortfristiga fordringar.  
Kundfordringar. 13,4 0 13,4
Övr fordringar. 13,8 0 13,8
Förutbet kostnader och upplupna intäkter. 17,1 0 17,1

 
Kassa och bank. 14,3 0 14,3
Summa omsättningstillgångar. 58,6 0 58,6

 
SUMMA TILLGÅNGAR. 10479,2 4663 15142,2

 
 
 

EGETKAPITAL OCH SKULDER.  
Eget kapital.  
Summa eget kapital. 6918,6 3357,36 10275,96

 
Avsättningar  
Avsättning till pension. 4,8 0 4,8
Fastighetsskatteskuld. 70,1 0 70,1

74,9 0 74,9
 

Skulder.  
Långfristiga skulder. 2181,1 0 2181,1

 
Kostfristiga skulder. 1304,6 1305,64 2610,24

 
Summa skulder. 3560,6 1305,64 4866,24

 
Summa eget kapital och skulder. 10479,2 4663 15142,2
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Hufvudstaden 2005 (Mkr) 
Resultaträkning   

Ej enl IAS 40 Effek IAS 40 Enl IAS 40 
Nettooms.   
Fastighetsförvaltning. 1258,5 0 1258,5 
Övr verksamhet. 86 0 86 
Summa: 1344,5 0 1344,5 

  
Fastighetsförvaltningens kostnad.   
Särskilda projekt. -4,5 0 -4,5 
Underhåll. -92,3 0 -92,3 
Drift och andministration. -220,5 0 -220,5 
Tomträttsavgäld. -30,4 0 -30,4 
Fastighetsskatt. -109,3 0 -109,3 

-457 0 -457 
  

Avskrivningar. -104,63 -104,13 -0,5 
Fastighetsförvaltningens kostnader. -561,63 -104,13 -457,5 

  
Övr verksamhet kostnad. -72,3 0 -72,3 
Verksamhetens kostnader. -633,93 -104,13 -529,8 

  
Bruttoresultat. 710,57 -104,13 814,7 
Varav fastighetsförvaltning. 696,87 -104,13 801 
Varav övrig verksamhet. 13,7 0 13,7 

  
Central administration. -30,6 0 -30,6 
Vinst/förlust vid fastighetsförsäljning. 0 0 0 
Värdeförändring av realiserade 
förvaltningsfastigheter 

0 0 0 

Värdeförändring av orealiserade 
förvaltningsfastigheter 

0 -1200 1200 

-30,6 -1200 1169,4 
  

Rörelseresultat. 679,97 -1304,13 1984,1 
  

Finansiella intäkter och kostnader. -131,9 0 -131,9 
  

Resultat efter finansiella poster. 548,07  1852,2 
  

Skatt enligt gällande skattesats. -153,4596 -365,1564 -518,616 
  

Årets resultat. 394,6104 938,9736 1333,584 
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Balansräkning.   

  
TILLGÅNGAR.   
Anläggningstillgångar.   
Materiella anläggningstillgångar.   
Byggnader och byggnadsinventarier. 0 0 0 
Mark. 0 0 0 
Pågående ny och ombyggnad. 0 0 0 
Inventarier. 7,1 0 7,1 
Förvaltningsfastigheter 10413 5863 16276 

10420,1 5863 16283,1 
  

Finansiella anläggningstillgångar. 61,6 0 61,6 
  

Summa anläggningstillgångar. 10481,7 5863 16344,7 
  

Omsättningstillgångar.   
Kortfristiga fordringar.   
Kundfordringar. 15,9 0 15,9 
Övr fordringar. 14,4 0 14,4 
Förutbet kostnader och upplupna intäkter. 20,3 0 20,3 

  
Kassa och bank. 92,8 0 92,8 
Summa omsättningstillgångar. 143,4 0 143,4 

  
SUMMA TILLGÅNGAR. 10625,1 5863 16488,1 

  
  
  

EGETKAPITAL OCH SKULDER.   
Eget kapital.   
Summa eget kapital. 6589,7 4221,36 10811,06 

  
Avsättningar   
Avsättning till pension. 5,6 0 5,6 

5,6 0 5,6 
  

Skulder.   
Långfristiga skulder. 2592 0 2592 

  
Kostfristiga skulder. 1437,8 1641,64 3079,44 

  
Summa skulder. 4035,4 1641,64 5677,04 

  
Summa eget kapital och skulder. 10625,1 5863 16488,1 
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Klövern 2004 (tkr) 
Ej IAS 40 Effekt IAS 40 Enl IAS 40 

Resultaträkningen  
 

Fastighetsförvaltning  
Hyresintäkter 484627 0 484627 
Fastighetskostnader -199065 0 -199065 
Driftöverskott 285562 0 285562 

 
Resultat fastighetsförsäljning 39652 0 39652 
Värdeförändring fastigheter orealiserade 0 30020 30020 
Centrala administrationskostnader -29723 0 -29723 
Avskrivningar på inventarier -1539 0 -1539 
Summa 8390 30020 38410 
Rörelseresultat 293952 30020 323972 

 
Ränteintäkter 3018 0 3018 
Räntekostnader -132142 0 -132142 
Finansnetto -129124 0 -129124 

 
Resultat före skatt 164828 30020 480410 

 
 

Aktuell skatt enl gällande skattesats -47585 8405,6 -134514,8 
 

Årets resultat 117243 228652,2 345895,2 
 

Balansräkning  
Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Förvaltningsfastigheter 0 4192855 4192855 

 
Övriga materiella anläggningstillgångar 5690 0 5690 

 
Finansiella anläggningstillgångar 231000 0 231000 
Summa Anläggningstillgångar 236690 4192855 4429545 

 
Omsättningstillgångar  
Fastigheter 4123076 -4123076 0 
Övr omsättningstillgångar 63162 0 63162 
Kassa och bank 111002 0 111002 
Summa omsättningstillgångar 4297240 -4123076 174164 

 
Summa Tillgångar 4533930 69779 4603709 

 
Eget kapital och skulder  

 
Eget kapital 1631124 50240,88 1681364,9 
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Skulder    
Avsättningar 11483 0 11483 
Långfristiga skulder 2703413 0 2703413 
Kortfristiga skulder 187910 19538,12 207448,12 
Summa Skulder 2902806 19538,12 2922344,1 
    
Summa eget kapital och skulder 4533930 69779 4603709 
 

Klövern 2005 (tkr) 
Ej IAS 40 Effekt IAS 40 Enl IAS 40

RESULTATRÄKNING 
Fastighetsförvaltning 
Hyresintäkter 638686 0 638686
Fastighetskostnader -247468 0 -247468
Driftöverskott 391218 0 391218

Värdeförändringar fastigheter, realiserade 25245 0 25245
Värdeförändring fastigheter, orealiserade 0 -132543 132543

Avskrivningar inventarier -1782 0 -1782
Central administration -35075 0 -35075
Summa -11612 -132543 120931

Rörelseresultat 379606 -132543 512149

Finansiella intäkter 3749 0 3749
Finansiella kostnader -182210 0 -182210
Värdeförändring derivatainstrument -2745 0 -2745
Finansnetto -181206 0 -181206

Resultat före skatt 198400 132543 330943

Aktuell skatt -55552 -37112,04 -92664,04

Årets resultat 142848 95430,96 238278,96

BALANSRÄKNING Ej IAS 40 Enl IAS 40
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Förvaltningsfastigheter 0 5967855 5967855

Övriga anläggningstillgångar 283901 0 283901

Summa Anläggningstillgångar 283901 5967855 6251756

Omsättningstillgångar 6152991 -5898076 254915

Summa Tillgångar 6436892 69779 6506671

Eget kapital och skulder 
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Eget kapital 2194595 50240,88 2244835,9
Skulder    
Långfristiga skulder 3941275 0 3941275 
Kortfristiga skulder 301022 19538,12 320560,12 
Summa Skulder 4242297 19538,12 4261835,1 
    
Summa eget kapital och skulder 6436892 69779 6506671 
 

Kungsleden 2004 (Mkr) 
Ej IAS 40 Effekt IAS 40 Enl IAS 40 

Resultaträkningen  
 

Fastighetsförvaltning  
Hyresintäkter 1507,8 0 1507,8 
Drifts och underhållskostnader -423,4 0 -423,4 
Fastighetsskatt -49,8 0 -49,8 
Tomträttsavgäld -17,5 0 -17,5 
Fastighetsadministration -83,3 0 -83,3 
Driftöverskott fastighetsförvaltning 933,8 0 933,8 

 
Fastighetshandel  
Försäljningsintäkter fastigheter 2723 0 2723 
Försäljningsadministrationer -32,9 0 -32,9 
Bokförtvärde sålda fastigheter -2519,9 2519,9 0 
Orealiserad värdeförändring 0 152 152 
Verkligtvärde sålda fastigheter 0 -2637,1 -2637,1 
Resultat fastighetshandeln 170,2 34,8 205 

 
Bruttoresultat 1104 34,8 1138,8 

 
Centrala administrationskostnader -41,7 0 -41,7 
Värderingsregler -35,3 35,3 0 
Summa -77 35,3 -41,7 

 
Rörelseresultat 1027 70,1 1097,1 

 
Resultat från fin poster -456 0 -456 

 
Resultat före skatt 571 70,1 641,1 

 
Aktuell skatt enl gällande skattesats -159,88 19,628 -179,508 

 
Årets resultat 411,12 50,472 461,592 
Balansräkning  
Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Förvaltningsfastigheter 0 12617,262 12617,262 

 
Övriga materiella anläggningstillgångar 6 0 6 

 
Finansiella anläggningstillgångar 559,6 0 559,6 
Summa Anläggningstillgångar 565,6 12617,262 13182,862 
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Omsättningstillgångar  
Omsättningsfastigheter 12463 -12463 0 
Övriga omsättningstillgångar 669,3 0 669,3 
Summa omsT 13132,3 -12463 669,3 
Summa Tillgångar 13697,9 154,262 13852,162 

 
 
 

Eget kapital och skulder    
 

Eget kapital 3511,2 39,56864 3550,7686 
 

Skulder  
Långfristiga skulder 9460 71,5 9531,5 
Kortfristiga skulder 726,7 43,19336 769,89336 
Summa Skulder 10186,7 114,69336 10301,393 

 
Summa eget kapital och skulder 13697,9 154,262 13852,162 
 

Kungsleden 2005 (Mkr) 
EJ IAS 40 Effekter Enl IAS 40

Resultaträkningen 

Fastighetsförvaltning 
Hyresintäkter 1845,1 0 1845,1
Drifts och underhållskostnader -468,4 0 -468,4
Fastighetsskatt -54,1 0 -54,1
Tomträttsavgäld -18,5 0 -18,5
Driftöverskott fastighetsförvaltning 1304,1 0 1304,1

Fastighetshandel 
Försäljningsintäkter fastigheter 2917,2 0 2917,2
Bokförtvärde sålda fastigheter -2513,9 0 -2513,9
realiserad värdeförändring -85,3 0 -85,3
Resultat fastighetshandeln 318 0 318

Bruttoresultat 1622,1 0 1622,1

Centrala administrationskostnader -151,5 0 -151,5
Värderingsregler 0 0 0
Summa -151,5 0 -151,5

Rörelseresultat 1470,6 0 1470,6

Resultat från fin poster -545,6 0 -545,6

Orealiserade värdeförändringar 
Förvaltningsfastigheter 0 -1122,1 1122,1
Derivata 68,8 0 68,8
Summa 68,8 -1122,1 1190,9

Resultat före skatt 993,8 -1122,1 2115,9
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Aktuell skatt enl gällande skattesats -278,264 314,188 -592,452

Årets resultat 715,536 807,912 1523,448
Balansräkning Ej IAS 40 Effekt Enl IAS 40
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 
Förvaltningsfastigheter 0 -24856,2 24856,2
Rörelsefastigheter 15,5 0 15,5
Byggnader under uppförande 28,7 0 28,7
Fastigheter som innehas för fsg 850 0 850
inventarier och installationer 13,3 0 13,3
Summa materiella anläggningstillgångar 907,5 -24856,2 25763,7

Finansiella anläggningstillgångar 416,8 0 416,8
Summa Anläggningstillgångar 1324,3 -24856,2 26180,5

Omsättningstillgångar 
Omsättningsfastigheter 23524,1 -23524,1 0
Övriga omsättningstillgångar 1125,4 0 1125,4
Likvida medel: kassa och bank 163,8 0 163,8
Summa omsT 24813,3 -23524,1 1289,2

Summa Tillgångar 26137,6 1332,1 27469,7

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 5317,2 959,112 6276,312

Skulder 
Långfristiga skulder 18003,6 0 18003,6
Kortfristiga skulder 2816,8 372,988 3189,788
Summa Skulder 20820,4 0 21193,388

Summa eget kapital och skulder 26137,6 1332,1 27469,7
 

Ljungbergruppen 2004 (tkr) 
Resultaträkning  Ej IAS 40 Effekt av IAS 40 Summa IAS 40

 
Fastighetsförvaltning  
Hyresintäkter 461334 0 461334
Förvaltningskostnader -162646 0 -162646
Avskrivningar -33209 31397 -1812

 
Bruttoresultat fastighets förvaltning 265479 31397 296876

 
Central admin. -13792 0 -13792
Orealiserad värdeförändring fastigheter -8310 116692 108382
Resultat fastighets försäljning  

 
Rörelseresultat fastighetsförvaltning 243377 148089 391466
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Rörelseresultat projekt och entreprenad 5896 0 5896
 

Rörelseresultat 249273 148089 397362
 

Resultat andelar i koncernföretag  
Ränteintäkter 5487 0 5487
Räntekostnader -125663 0 -125663

 
Finansnetto -120176 0 -120176

 
Resultat efter finansiella poster 129097 148089 277186

 
Skatt enl gällande skattesats -36147,16  -77612,08

 
Årets resultat 92949,84 106624,08 199573,92
Balansräkning  

 
Tillgångar:  
Anläggningsfastigheter: 3317821 1372179  
Förvaltningsfastighet 1269236,281 
Maskiner och inventarier: 4739  
Finansiella anläggningstillgångar 6739  
Kortfristiga fordringar 85310  
Kassa och Bank 138610  

 
Summa tillgångar: 3553219 4925398 1269236,281 4822455,281

 
Eget kapital och skulder  

 
Eget kapital 940174 913850,1223 1854024,122
Uppskjuten skatteskuld 149333 355386,1587 504719,1587
Övriga skulder 2463712  

 
 

Summa skulder 2613045 355386,1587 2968431,159
 

Summa eget kapital och skulder 3553219 1269236,281 4822455,281
 

Ljungbergruppen 2005 (tkr) 
Resultaträkning  Ej IAS 40  Enligt IAS 40 

 
Intäkter 694403  694403
Kostnader för förvaltning och produktion -400744  -400744
Avskrivningar* -27501,95  

 
Brutto Resultat 266157,05  293659

 
Central administration -24730  -24730
Resultat fastighetsförsäljning 13555  13355
Värdeförändring förvaltningsfastigheter  414955
   
Rörelseresultat 254982,05  697239

 
Resultat från andelar i koncernföretag 4262  4262
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Ränteintäkter 3439  3439
Räntekostnader -101435  -101435

 
Finans netto -93734  

 
Resultat efter finansiella poster 161248,05  603505

 
Skatt på årets resultat* -45149,454  -106402

 
Årets resultat 116099  497103

 
 

Balansräkning   
 

Tillgångar:  
Anläggningstillgångar  
Förvaltningsfastigheter:  4975532
Anläggningsfastigheter 3444370  
Övriga anläggningstillgångar 336566  33596

 
 
 

Anläggningstillgångar 3780936  5009128
 
 

Omsättningstillgångar 236407  236407
Värdeförändring fin.inst  -523  -523

 
Summa tillgångar: 4016820  5245012

 
 

Eget kapital och skulder  
Eget kapital 1454316  2203911

 
Långa skulder 1837197  2315794
Korta skulder 725307  725307
Summa skulder 2562504  3041101

 
Summa eget kapital och skulder 4016820  5245012
 

Wallenstam 2004 (Mkr) 
Resultaträkning EJ IAS 40 Effekter av IAS 40 Summa IAS 40 

 
Fastighetsförvaltning  
Hyresintäkter 1110,1 0 1110,1
Driftkostnader -413,6 0 -413,6
Fastighetsadministration -56,6 0 -56,6
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 639,9 0 639,9

 
Avskrivningar fastigheter -61,7 59,8 -1,9

 
Centrala administrationskostnader -62,7 0 -62,7
Övriga rörelseintäkter 14,8 0 14,8
Övriga rörelsekostnader -1,6 0 -1,6
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Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 528,7 59,8 588,5
 

Fastighetsrörelsen  
Rörelseresultat fastighetsrörelsen 714,1 0 714,1
Värdeförändring fastigheter 0 442 442

 
Summa rörelseresultat 1242,8 501,8 1744,6
Resultat från andelar i koncernen 0 0 0
Resultat från övriga värdepapper och fodringar som 
är finansiella anläggningstilgångar 

0 0 0

Ränteintäkter 33,2 0 33,2
Räntekostnader -371,2 0 -371,2
Finansnetto -338 0 -338

 
Resultat före skatt 904,8 501,8 1406,6

 
Aktuell skatt enl gällande skattesats -253,344 140,504 -393,848

 
Årets resultat 651,456 642,304 1012,752

 
 
 

Balansräkning 2004  
 

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar  
Förvaltningsfastigheter 9572 4226 13798
Rörelsefastigheter 172,1 0 172,1
Inventarier 16,1 0 16,1

9760,2 4226 13986,2
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i dotterbolag 0 0 0
Andelar i övriga koncernbolag i 
Wallenstamkoncernen 

0 0 0

Fordringar hos övriga dotterföretag 0 0 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav 28,3 0 28,3
Långfristiga fordringar 55,2 0 55,2

83,5 0 83,5
Summa Anläggningstillgångar 9843,7 4226 14069,7

 
Omsättningstillgångar  
Lager 27,9 0 27,9
Kostfristiga fordringar  
Kundfordringar 12,2 0 12,2
Övr fordringar 112,3 0 112,3
Skattefordringar 0 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62,2 0 62,2

214,6 0 214,6
Kassa och bank 239,5 0 239,5

 
Summa omsättningstillgångar 454,1 0 454,1

 
Summa Tillgångar 10297,8 4226 14523,8
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital   

 
 

Summa eget kapital 1820,6 2945,62 4766,22
 

Skulder  
Avsättningar  
Uppskjuten skatt 97,1 1183,28 1280,38

 
Långfristiga skulder  
Lån 8157,9 0 8157,9
Checkräkningskredit 3,6 0 3,6
Övriga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 8161,5 0 9441,88

 
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskuld 69,5 0 69,5
Skatteskuld 2,4 0 2,4
Övr skulder 18,4 0 18,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 225,4 0 225,4
Summa kortfristiga skulder 315,7 0 315,7

 
Summa skulder 8477,2 1280,38 9757,58

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10394,9 4128,9 14523,8
 

Wallenstam 2005 (Mkr) 
Ej IAS40 Effekter IAS 40 Enl IAS40 

Resultaträkningen  
 

Fastighetsförvaltning  
Hyresintäkter 1219,8 0 1219,8
Driftkostnader -440,2 0 -440,2
Förvaltninga och andministrationskostnader -178,5 0 -178,5
Övr rörelseintäkter 10,4 0 10,4
Övr rörelsekostnader -4,4 0 -4,4

 
Avskrivningar -80,70975 80,70975 0

 
Av och nedskrivningar rörelsefastigheter 10,2 0 10,2
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 0 -1950,3 1950,3
Rörelseresultat 536,59025 -1869,59025 2567,6

 
Ränteintäkter 8,3 0 8,3
Räntekostnader -374,3 0 -374,3
Värdeförändring derivatainstrument 0 10,7 -10,7
Finansnetto -366 10,7 -376,7

 
Resultat före skatt 170,59025 2020,30975 2190,9

 
Skatt enligt gällande skattesats -47,76527 -565,68673 -613,452

 
Årets resultat 122,82498 1454,62302 1577,448
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Balansräkning Ej IAS40 Effekter av IAS 

40 
Enl IAS 40 

Tillgångar  
Anläggningstillgångar  
Förvaltningsfastigheter 10401,1 5700,4 16101,5

 
Övriga materiella anläggningstillgångar 919,5 0 919,5

 
Finansiella anläggningstillgångar 45,3 0 45,3
Summa Anläggningstillgångar 11365,9  17066,3

 
Omsättningstillgångar 254,2 0 254,2

 
Summa Tillgångar 11620,1 5700,4 17320,5

 
Eget kapital och skulder  

 
Eget kapital 1949,5 4104,288 6053,788

 
Skulder  
Långfristiga skulder 9299,9 1596,112 10896,012
Kortfristiga skulder 370,7 0 370,7
Summa Skulder 9670,6 1596,112 11266,712

 
Summa eget kapital och skulder 11620,1 5700,4 17320,5
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