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Förord
Eftersom marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter inte har genomförts utan endast

omdebatterats så finns det ett flertal frågeställningar kring förändringen samtidigt som

ovissheten hos företagen har förtydligats mer och mer under min uppsats gång.

Jag vill tacka alla de företag som har bidragit till denna uppsats omfattning speciellt för att de

tog sig tid att besvara mina frågor under bokslutsperioden. Utan Er medverkan hade

uppsatsens empiriska bidrag uteblivit.

Jag vill även rikta ett stort tack till min handledare, Gunnar Wahlström, för all hjälp att

komma över hinder som uppkom under vägen och stöttat mig. Ett stort tack riktas även till

alla Er som har stått ut med mig under min uppsatstid.

Uddevalla  26 mars 2004

Olof Sjöberg
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Sammanfattning
Uppsatsen handlar om marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter som kommer tillämpas

av de börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige från och med 1 januari, 2005. Reglerna bygger

på en förordning av IASB, IAS 40 Investment Property. En förvaltningsfastighet är en

fastighet som innehas av ett företag för att generera hyresinkomster eller en värdestegring

alternativt en kombination av dessa.

Syftet med uppsatsen var att förklara de förändringar inom området som kommer att ske med

tanke på marknadsvärderingens intåg samt hur olika aktörer ser på förändringen.

Med utgångspunkt ur artiklar som behandlar området förvaltningsfastigheter samt artiklar

vilka berörde marknadsvärdering av finansiella instrument försöktes problematiken med

marknadsvärdering klargöras. Detta klargjorde jag senare genom en kvalitativ undersökning.

Marknadsvärdering leder till ett stort antal frågeställningar bland fastighetsföretagen eftersom

årets resultat kommer att påverkas av räntor och förväntningar. Med marknadsvärdering blir

årets resultat volastiskt. Däremot ansåg fastighetsföretagen att marknadsvärdering är bra så

länge som detta värde inte påverkade årsredovisningen.

Det har framkommit alternativa lösningar till marknadsvärdering i årsredovisningen. Har

företagen möjlighet kan fastigheterna klassas som en lagertillgång så undkommer de

marknadsvärderingens problem. Andra alternativ var att företagen framställer två

årsredovisningar, en med marknadsvärdering och en med historiska anskaffningsvärden. Det

alternativ som mest liknade IAS 40 var det ”brittiska synsättet”. Enligt detta påverkade

förändringar i marknadsvärdet enbart balansräkningen. Differensen belastade Fritt Eget

Kapital.

IAS 40 framhäver vilka modeller som är tillämpbara, Fair Value Model och Cost Model.
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Abstract
This essay is about market value for buildings held for investment purposes, which will be

necessary for the qouted property companies in Sweden from the 1st of January 2005. The rule

is built upon a regulation by IASB, IAS 40 Investment Property. A building held for

investment purpose is a building, which the company owns to generate an income from rent,

an increase in value or a combination of them both.

The purpose of this essay was to explain the changes in the subject area concerning the

market values entry in the account, and different operators’ view of the change.

This essay has the starting-point in articles on the subject area, buildings held for investment

purposes. I also used articles, which discuss market value of financial instruments. With the

use of theese articles I tried to bring out the many problems market value creates. I later

explained this through a qualitative research.

Market value leads to many problems among the property companies because volatility in the

result which will be affected by the interest and market expectations. However the property

companies believes that market value is something positive as long as it doesn’t affect the

account.

Some alternative solutions to market value in the account have been brought out. If the

company has the opportunity to re-define their buildings as current assets they get around the

problem with market value in the financial report. Another solution for the company is to

establish two annual reports in which one of them the market value is shown and in the other

the historical value is shown. The solution, which resembles IAS 40 the most, was the

“British approach”. According to this the change in market value will only have an affect on

the balance sheet.

IAS 40 brings out those solutions that are applicable, Fair Value Model and Cost Model.
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Förkortningar

BFN - Bokföringsnämnden

EPRA – European Public Real estate Association

ESV - Ekonomistyrningsverket

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer

FASB – Financial Accounting Standards Board

FVA – Fair Value Accounting

HCA – Historical Cost Accounting

IAS – International Accounting Standard

IASB – International Accounting Standards Board

IFRS – International Financial Reporting Standard

LVP – Lägsta Värdets Princip

RR – Redovisningsrådets Rekommendation

SBN – Statens Bostadsnämnd

SFI – Svenskt Fastighetsindex

SOU – Statens Offentliga Utredningar

ÅRL – Årsredovisningslagen
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1 Problem, Forskningsfråga, Syfte

1.1 Inledning

Uppsatsens utgångspunkt är hur marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter kommer att

påverka en bransch i vilken ofantliga summor pengar finns idag som dolda värden. Det

intressanta ligger i hur det slutligen påverkar branschen när dessa skall lyftas fram ur

skuggorna.

1.2 Problem

Externredovisningen ligger till grund för ett antal komplexa värderingsproblem. Utvecklingen

påverkar också redovisningen. Ett antal olika tillgångar diskuteras det om i nuläget, vilket

värde som är det mest relevanta sättet att ta upp dessa till i årsredovisningen . Vilket värde

som tas upp i årsredovisningen är en betydelsefull fråga för alla investerare.

Ett av de problem som nu diskuteras rör förvaltningsfastigheters värdering till

anskaffningsvärde eller verkligt värde (marknadsvärde). Skillnader görs mellan onoterade

fastighetsbolag och noterade bolag eftersom i dagsläget gäller IASBs regler endast för

noterade bolag.

Eftersom vi inom Sveriges gränser har förbundit oss att tillämpa International Accounting

Standards Boards (IASB) regler medför detta en ändring till IAS 40, Investment Property1

vilken berör värdering av förvaltningsfastigheter.

Enligt IAS 40 Investment property anges att en förvaltningsfastighet definieras som en

fastighet vilken avses att generera hyresinkomster eller en värdestegring eller en kombination

av dessa.

                                                
1 http://justitie.regeringen.se, Statens offentliga utredningar 2003:71
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I Sverige sker implementeringen av IASB:s förordning genom ÅRL och Redovisningsrådets

rekommendationer. De tidigare rekommendationerna från IASB har kunnat införlivas i svensk

redovisning relativt enkelt eftersom vår lagstiftning som berör området är jämförelsevis lik

IASB:s regler. Dock kommer IAS 39 och IAS 40 vilka behandlar områdena kring verkligt

värde (marknadsvärde) dels av finansiella instrument (IAS 39) och förvaltningsfastigheter

(IAS 40) att påverka redovisningen markant.

Efter genomförandet blir de noterade bolagen inom fastighetsbranschen2 tvungna att tillämpa

reglerna om marknadsvärdering vilket kan innebära en varierande tillgångspost efter

konjunkturens olika svängningar. Förändringen påverkar alla koncerner som är noterade på

börsen.

Detta kommer att medföra stora förändringar för fastighetsbolagen eftersom redovisningen

snabbt kan ändras. De skall använda samma värderingsmodell konsekvent. Jämförbarheten

mellan olika fastighetsbolag och över tiden kommer att öka, vilket i sin tur leder till att

investerarna på ett mer rättvisande resultat kan fatta sina beslut. Marknadsvärdering är ett

stort problemområde där det råder stora meningskiljaktigheter, dessa utmynnar i två led, ett

led som är för och ett led som är emot marknadsvärdering. Marknadsvärderingen blir

omdiskuterad eftersom det leder till stor volatilitet i resultat men också genom synen på

värderingen på grund av dess subjektiva ansats.

Den logiska följden av detta blir hur implementeringen av  förvaltningsfastigheters värdering

till marknadsvärdet kommer att påverka fastighetsbranschen. Problemet kommer angripas

genom att experimentera kring området genom följande frågor:

- Vilka blir konsekvenserna för fastighetsbolagen när redovisningen av

förvaltningsfastigheter ändras?

- Vilka skillnader finns det i synen på marknadsvärdering mellan noterade fastighetsbolag

och kommunala fastighetsbolag?

                                                
2 www.dagensindustri.se, Skärpta krav på börsbolagen, Per Lindvall, 2002-11-30
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1.3 Syfte

Mitt huvudsakliga syfte är att klarlägga och förklara de förändringar som det innebär för

förvaltningsföretagen att ändra sin redovisning från anskaffningsvärde till marknadsvärde

samt kartlägga olika aktörers syn på förändringen.
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2 Metod

2.1 Inledning

I detta avsnitt redovisas hur jag har gått tillväga för att på bästa sätt kunnat få fram

slutdiskussionen inom mitt forskningsområde.

2.2 Undersökningsansats

Undersökningsansatsen skall belysa hur insamling av data har skett samt hur den insamlade

data har tolkats. Detta görs för att arbetet skall kunna läsas kritiskt av läsaren.

2.2.1 Explorativ, Deskriptiv och hypotesprövande ansats

Den explorativa ansatsen3 utgår utifrån ett perspektiv vilket är beroende av hur mycket man

vet om området innan undersökningen startar. Undersökningen tar sig därmed formen av att

vara utforskande. Syftet med denna metod är att insamla så mycket information som möjligt

inom ett bestämt problemområde.

Den deskriptiva ansatsen grundläggs om det redan innan finns en viss del kunskap om

området som tar sig form utifrån ett beskrivande perspektiv. Den ansats leder till att man

begränsar sig till fenomen som intresserar en. De beskrivningar som görs är grundliga och

detaljerade.

Den hypotesprövande ansats tar sig form genom att kunskapsmängden är mer omfattande

vilket leder till att teorier utvecklas. Detta medför att man utifrån teorin kan göra antaganden i

verkligheten. Antagandena som görs skall visa effekter på en viss förändring.

                                                
3 Forskningsmetodikens grunder, Patel. Runa, Davidsson. Bo, Studentlitteratur 2003
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2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats

En uppsats baseras på stora mängder data av olika slag. Data kan kategoriseras enligt två

faktorer nämligen kvantitativ data som består av siffror och kvalitativ data som består av ord.

En kvantitativ4 ansats baseras på ”hård data” vilket menas siffror och tal, samtidigt som den

ofta riktar sig till ett större antal människor. Den berör ett område, i vilket det enbart skrapas

på ytan det vill säga att man inte får reda på bakgrunden till varför ett resultat föll ut på ett

visst sätt.

Figur 2.2 visar relationen mellan kvalitativ och kvantitativ ansats.

Med kvalitativ ansats menas en ansats som baseras på ”mjuk data” , med andra ord tal och

intervjuer. Genom detta får forskningen en bakgrund till varför utfallet föll ut som det gjorde.

Kostnaden5 samt tiden är faktorer som kräver större tillaktning vid val av forskningsmetod.

Härigenom baseras således en kvalitativ forskning på ett mindre antal tillfrågade i jämfört

med om en kvantitativ forskning hade genomförts.

                                                
4 Forskningshandboken, Martyn Denscombe, Studentlitteratur, Lund 2000
5 Att utreda, forska och rapportera sid. 63. Lars Torsten Eriksson, Liber Ekonomi, 1994
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2.2.3 Vald undersökningsansats

Genom ett lämpligt sätt kunna uppfylla mitt syfte med uppsatsen samt även problemet så har

jag valt att göra det genom att tillämpa en kombination av den explorativa och den deskriptiva

ansatsen. Eftersom jag inte var insatt i ämnet innan så började jag att sätta mig in i all

litteratur, det vill säga att undersökningen tog sig mera av en utforskande ansats vilket ledde

till att jag fick reda på vilka områden som var viktiga. Därefter antog sig ansatsen att bli mer

beskrivande.

En kvalitativ ansats har valts eftersom det genom en kvantitativ ansats går att få fram uttryck

och känslor på området. Uppsatsens utgångspunkt är att förstå fastighetsbolagens funderingar

och syn på förändring mot marknadsvärdering.

2.3 Datainsamling

Vid datainsamling åtskiljs detta genom primärdata och sekundärdata. Uppsatsen är uppbyggd

på först och främst sekundärdata för att sedan förstärkas med primärdata.

2.3.1 Primärdata

Primärdata6 innebär att forskaren själv tar reda på informationen direkt från källan genom

intervjuer. Forskaren kan då anpassa sina intervjufrågor gentemot dennes problemformulering

vilket leder till att inte onödig tid förloras på att sovra bland all information.

2.3.1.1 Genomförandet av intervju

Jag valde en intervjumetod bestående av främst personliga intervjuer eftersom de gör det

enklare att få fram känslor och olika aktörers syn på marknadsvärdering. På grund av fysiska

avstånd till två av respondenterna valdes en telefonintervju istället för en personlig. Vid

                                                
6 Vad, hur och varför? Dag Ingvar Jacobsen, Studentlitteratur Lund, 2002
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ytterligare två intervjuer användes telefonintervju på den grunden att respondenterna ansåg att

detta var mindre tidskrävande än en personlig intervju.

Intervjuerna tog sin grund genom att jag satte mig in i den svenska debatten kring

marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter samt med bakgrund av den informationen som

framkom genom den teoretiska referensramen. För att utöka förståelsen kring

marknadsvärdering så tillämpade jag även den amerikanska debatten kring

marknadsvärdering av finansiella tillgångar eftersom denna är mer omdebatterad.

Intervjuerna tog sig form av en öppet men ändå styrd intervjuform7. Frågorna kom att beröra

att antal huvudrubriker. Under respektive huvudrubrik sammanställdes ett antal viktiga frågor

som sedan användes under intervjun. Intervjun resulterade i vissa fall till olika följdfrågor

eftersom den intervjuformen som användes var delvis öppen. För att täcka upp eventuella

saker som hade undkommit mig användes uppföljande frågor såsom har ni något ytterligare

att tillägga samt finns det någon annan person som jag kan gå vidare med. Min frågeställning

sändes till samtliga respondenter innan intervjun genomfördes för att öka utfallet av

intervjuerna.

Två av intervjuerna var gruppintervjuer eftersom den utvalda respondenten inte ansåg sig ha

fullständig information om området.

2.3.1.2 Val av respondenter

Intervjupersonerna uppsöktes på tre olika sätt eftersom de berör tre grupper, dels noterade

fastighetsbolag men också kommunala fastighetsbolag. Den tredje gruppen som jag valde att

intervjua består av utomstående personer men som ändå är insatta i problematiken med

marknadsvärdering.

De noterade bolagen kontaktades genom en undersökning av stockholmsbörsens noterade

fastighetsbolag samt genom en lista över bostadsbolagen i Kungälv, Göteborg och Uddevalla,

                                                
7 Praktisk Intervjumetodik, Annika Lantz, Studentlitteratur Lund, 1993
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vilken erhölls genom e-mail och ett personligt besök på Fastighetsägarna, Göteborg första

Regionen, Anders Jarud.

De utvalda företagen blev Skanska Göteborgskontoret, Lennart Wallenstam Byggnads AB,

JM Göteborg, Castellum AB – Eklandia Fastighets AB, PEAB Sverige AB, Stena Fastigheter

Göteborg AB, Vasakronan AB, Skanstornet AB samt Drott Bostad AB.

De bolag som slutligen intervjuades var Skanska, Wallenstam, Skanstornet och Eklandia. JM

Göteborgskontor föll bort eftersom de endast byggde och senare sålde sina fastigheter. Stena

och Vasakronan var inte börsnoterade så de skulle ej behöva tillämpa förändringen. Drott

hade enbart ett distriktskontor i Göteborg varför även dem valdes bort.

Urvalet av kommunala fastighetsbolag blev de som ligger i och runt om kring Göteborg. Från

början valdes Uddevallahem AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Stenungssundhem AB, AB

Alebyggen, Öckerö Bostads AB, Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB,

Göteborgs stads Bostadsaktiebolag, Förbo samt Partillebo.

Listan på de kommunala intervjuföretagen minskade snabbt eftersom en del var mitt uppe i

bokslutsarbetet för 2003. En aktör hade mycket att göra på grund av en förekommande

miljonförskingring. Andra förklaringar till varför de ej ville medverka var att de inte skulle

tillämpa marknadsvärde, att de inte skulle vinna något på intervjun samt att ett fastighetsbolag

efter årsskiftet hade tagit över fastighetsförvaltningen från ett annat bolag. De kommunala

fastighetsbolag som slutligen valdes blev Alebyggen AB, Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag

(Bostadsbolaget), Bostads AB Poseidon (Poseidon) och Partillebo.

De utomstående personerna valdes till största del för att utveckla insikten i den problematiken

som fastighetsbolagen står inför. Därför valdes personer dels som är mycket insatta genom sitt

arbete men också har dessa personer debatterat om problematiken i tidskriften Balans.

2.3.2 Sekundärdata

Med sekundärdata menas att forskaren använder sig av information som någon annan redan

har publicerat. Problemet vid insamling av sekundärdata är att den informationen som finns är

antagligen insamlad inom ett ej snarlikt område eller en problemformulering.
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2.3.2.1 Tillvägagångssättet för att få insikt i litteraturen

Med utgångspunkt i mitt ämne började jag att söka artiklar och böcker som behandlar

området. Eftersom mitt valda ämne är relativt nytt så finns det endast väldigt begränsat med

svenska böcker och artiklar. Ursprungsartikeln som arbetet baseras på är en artikel ur Balans8.

Därefter granskades Redovisningsrådets rekommendation nr 24 i FARs samlingsvolym 2003,

vilken behandlar förvaltningsfastigheter.

Sökningen på Internet gjordes i en sökmotor, Google9. De sökord som användes var

marknadsvärdering, förvaltningsfastigheter samt ”marknadsvärdering av

förvaltningsfastigheter”. De träffarna som jag ansåg vara intressanta var Nya

redovisningsprinciper – på väg mot IAS 200510 och ett förarbete11.

För att styrka de artiklarna som hade framtagits så besöktes databasen Affärsdata. Även här

användes sökorden marknadsvärdering, förvaltningsfastigheter och ”marknadsvärdering av

förvaltningsfastigheter”. Denna sökningen resulterade i artiklar från  Dagens Industri, Nytt

från revisorn och KPMG. Ett besök på Fastighetsägarnas hemsida12, vilken är

riksorganisationen för fastighetsägarna i Sverige, utökade ytterligare insikten i området.

I Sverige har det inte förekommit någon debatt i större utsträckning vilket medförde att jag

valde att utöka informationssökningen till internationella källor. I de länder där

redovisningsprinciperna från FASB används, har marknadsvärdering tillämpats ett längre tag.

Därför ansågs det som ett förklarigt skäl till att se hur det har påverkat dessa länder.

                                                
8 Balans, nr 8-9 September 2001, Krav på upplysning om verkligt värde för

förvaltningsfastigheter, Gustafsson. Christina, Nordlund. Bo
9 www.google.se
10 Domino.omgroup.com
11 SOU 2003:71
12 www.svefast.se



Externredovisningens värderingsproblem rörande förvaltningsfastigheter

10

Marknadsvärdering av fastigheter är relativt nytt varpå jag valde även att se hur

marknadsvärdering av finansiella tillgångar hade påverkat redovisningen för att sedan

tillämpa detta analogt med förvaltningsfastigheter. Största anledningen till detta var att få

insikt i vilka för- respektive nackdelar marknadsvärderingen har åstadkommit.

Sökningen gjordes i en databas, nämligen ABI/Inform. Sökorden som användes var IAS 39

(Marknadsvärdering av finansiella tillgångar), IAS 40 (marknadsvärdering av

förvaltningsfastigheter), fair value model och fair value. De artiklarna som valdes var sedan

mestadels från den amerikanska debatten kring ämnet marknadsvärdering av finansiella

instrument.

De utländska artiklarna gav en annan syn på marknadsvärdering eftersom amerikanarna var

mer insatta kring området genom att de redan hade tillämpat marknadsvärdering. Till skillnad

från de svenska debatten så framställdes de amerikanska artiklarna som mer positiva till

marknadsvärdering. Artiklarna är mer relevanta eftersom de är omdebatterade.

2.4 Studiens fortsatta disposition

Figur 2.4 visar studiens fortsatta disposition. Den teoretiska referensramen leder fram

till intervjufrågor. Utfallet av intervjuerna  redovisas i Resultatredovisningen. I

slutdiskussionen binds den teoretiska referensramen ihop med resultatredovisningen

genom besvarandet av forskningsfrågan.
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Inledning

I detta avsnitt avser jag att framhäva den information som finns att tillgå inom området

förvaltningsfastigheter samt skillnader mellan marknadsvärdering och värdering till

anskaffningsvärdet.

3.2 Förvaltningsfastighet

3.2.1 Definitionen av en förvaltningsfastighet

I fastighetsvärlden finns ett antal olika sorters fastigheter. Syftet med fastigheten bestämmer

dess värderingsmetod, dessa behandlas sedermera olika ur redovisningssynpunkt. En fastighet

kan avse att användas som en rörelsefastighet. Med en rörelsefastighet menas att fastigheten

används i verksamheten eller att någon i verksamheten använder den trots att hyresgästen

betalar marknadsmässig hyra (redovisas som materiella tillgångar, RR 12)13. En annan

förklaring till vad en rörelsefastighet är följande:

”fastigheter som används för produktion och tillhandahållande av varor och

tjänster eller för administrativa ändamål ger upphov till kassaflöden som är

hänförliga inte enbart till fastigheten, utan också till andra tillgångar som

används i produktionen” 14.

Även om fastigheten bebyggs för att i framtiden användas som en förvaltningsfastighet kan

den ej redovisas som sådan förrän den är färdigställd (redovisas som materiella tillgångar,RR

12). Om fastigheten bebyggs på entreprenaduppdrag för någon annans räkning, fastigheten

innehas för försäljning i den löpande verksamheten ( redovisas som varulager, RR 2)

                                                
13 Nya redovisningsprinciper – På väg mot IAS 2005, http://Domino.omgroup.com
14 FAR:s samlingsvolym 2003 Del 1, RR 24, punkt 5, sid. 994
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Vad är en förvaltningsfastighet? Det som symboliserar en förvaltningsfastighet är en fastighet

som innehas i bolaget för att generera hyresintäkter eller en värdestegring eller en

kombination av dessa.15 Som sådan fastighet menas också mark som innehas för långsiktig

värdestegring, outhyrda byggnader samt byggnader som hyrs ut enligt operationella

leasingavtal16. En förvaltningsfastighet ger upphov till kassaflöden oberoende av andra

tillgångar som ägs av företaget. I denna distinktionen skiljs en förvaltningsfastighet och en

rörelsefastighet åt.

Fastigheten som bolaget äger kan också vara både förvaltningsfastighet och rörelsefastighet,

om de olika delarna skulle kunna säljas var för sig är det tillåtet att ta upp en del som

rörelsefastighet och en del som förvaltningsfastighet. Skulle det ej gå att dela upp fastigheten

så får den endast tas upp som en förvaltningsfastighet om den endast till en obetydlig del

utnyttjas av företaget i den egna verksamheten.

                                                
15 Krav på upplysning om verkligt värde för förvaltningsfastigheter, Balans nr 8-9 september

2001,Nordlund B., Gustafsson, C.
16 Ekonomistyrningsverket, www.esv.se, Operationell vs. Finansiell 2004-01-19
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Figur 3.2 visar den schematiska gången för klassificering av fastigheten17.

                                                
17 FAR Samlingsvolym, 2003, s.1002
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3.2.2 När skall förvaltningsfastigheten redovisas som en tillgång i
balansräkningen?

Fastigheten skall redovisas som en tillgång i balansräkningen när

- Det är sannolikt att den ekonomiska fördelen vilken kan hänföras till innehavet av

densamma i framtiden kommer företaget tillgodo.

- Företaget med säkerhet kan fastställa anskaffningsvärdet vilket framgår av

köpekontraktet.

Vid förvärvet skall en förvaltningsfastighet tas upp till anskaffningsvärdet med tillägg för

transaktionskostnader och kostnader som är direkt hänförbara till anskaffningen, bland sådana

kostnader anges lagfartskostnader och mäklararvode.
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3.2.3 Värdering efter anskaffningstidpunkten

3.2.3.1 Fair value model

Enligt IAS 40 skall förvaltningsfastigheternas värde tas upp i balansräkningen till

marknadsvärdet. Detta värde kommer att variera över tiden, det vill säga att det kan få väldiga

effekter på ett fastighetsbolags balansräkning om exempelvis räntan höjs. Vid en eventuell

fastighetskris kommer bolagens egna kapital att urholkas om de inte har varit återhållsamma

med utdelning under en uppgång, vilket gör att det finns kapital så bolagen kan överleva en

fastighetskris.

3.2.3.2 Cost Model

Efter anskaffningstidpunkten skall förvaltningsfastigheten värderas enligt RR 12, materiella

anläggstillgångar, med andra ord skall anskaffningsvärdet minskas med avskrivningar och

nedskrivningar men också ökas med uppskrivning. Dock är det inget krav på att göra

uppskrivningar av fastigheter, därför förekommer det i mycket liten utsträckning, däremot är

det ett krav att göra nedskrivningar.

Det verkliga värdet på fastigheten skall redovisas som tilläggsupplysning
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3.3 Verkligt värde

Verkigt värde är likställt med marknadsvärde. Marknadsvärde är ”det pris marknaden är

beredd att betala för en tillgång”18. Ett ytterligare sätt att klargöra vad marknadsvärde är ”det

mest sannolika pris som kan erhållas på marknaden på balansdagen”19. Marknadsvärdet visar

ej det värde som fastigheten har haft under året och inte heller det framtida värde som den kan

antas erhålla under året utan konsekvent skall värdet på balansdagen användas.

Bedömningen vad gäller marknadsvärdet skall helst göras av en oberoende värderingsman.

Görs värderingen av en icke oberoende värderingsman så antas det att denna värderar upp

alternativt ner fastigheten vilket leder till att den får ett felaktigt värde. Även om

värderingsmannen är oberoende så kan det leda till att fastigheten blir felvärderad eftersom

värderingen bygger på kunskap och egna värderingar vilket leder till att validiteten i

värderingen kan skifta på grund av olika människors tolkningssätt.

Den bästa bedömningen angående marknadsvärde utgår från aktuella priser på en ”aktiv

marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är föremål för

likartade hyresavtal och andra avtal”20. Finns det ej liknande uppgifter skall skillnaderna

jämföras och värdet skall bedömas av avvikelserna så att företaget får en rättvis bedömning.

                                                
18 Ordbok för affärsfolk, www.laurelli.com, marknadsvärde
19 FARs samlingsvolym, 2003, RR 24, punkt 27, sid. 996
20 FARs samlingsvolym, 2003, RR 24, punkt 37, sid. 997
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”Take a simple example of a 2003 Ford truck, Model F150, to be used in a

construction business. The truck on the dealer's lot has a sticker stating that the

manufacturer's suggested retail price (MSRP) is $20,000. Is $20,000 the fair value? If

you go into the dealer's place of business and offer the dealer $19,000, you'll soon own

the truck. Is $19,000 the fair value? You go to the bank to finance the purchase, and

the bank says, "We will lend you $17,500 to buy the truck. If you default on the loan,

that is the amount we would receive if we had to sell it." Is $17,500 the fair value?

Two weeks later you realize that the truck is too small and you really should have

bought a Ford Model F250. You go to the dealer, who has one Model F250 on his lot

with a sticker price showing its MSRP is $30,000. The dealer says, "I will give you

$21,000 for your Model F150 as the trade-in value on the F250. Give me $9,000 cash

and your two-week old F150, and you can have the F250. Is $21,000 the fair value of

the F150?”21

Enligt detta exempel finns det hela fyra stycken olika förklaringar på vad som är

marknadsvärde. Bedömningen vilket värde som är korrekt är alltså helt bedömarens tolkning

av läget.

Argumentationen kring detta är att dagens värde är mer relevant än gårdagens kostnad. Ett

ytterligare problem är att oftast finns det mer än en marknad för samma sak. Följden av detta

blir att värderingsmannen bygger sin värdering på en marknadsanvändning medans bolaget

egentligen använder sig av en annan marknadsanvändning. Det uppstår här en konflikt mellan

företagets användning av fastigheten och värderingsmannens bedömning. Värderingsmannen

kanske inte är tillräckligt insatt i företaget för att utifrån deras verksamhet kunna åsätta

fastigheten rätt värde.

Eftersom det ej är förenligt med svenska redovisningsförfattningar, till exempel

Årsredovisningslagen (ÅRL), att använda sig av marknadsvärde på grund av att den

rättvisande bild som företagen skall redovisa efter ej tillåter, en sådan icke värdebeständig

post som marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter, ännu.

                                                
21 ABI/Inform, sökord: fair value model, Mamangement accountants sep 2002, Alfred M King
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Figur 3.3 visar marknadsvärdet på fastigheten som ett föränderligt

värde över tiden. Det historiska anskaffningsvärdet minskat med

avskrivningar återges för att visa vilka värden som döljs med

anskaffningsvärdet. I bilden återges även endast markens värde.22

Detta leder till att i Sverige kommer företagen fram till 2005 att enbart ta upp marknadsvärdet

som en tilläggsupplysning i sin årsredovisning. ÅRL omarbetas nu eftersom IAS 40 är en

förordning. Innebörden är att IAS 40 blir tillämplig oavsett vad som står i ÅRL eftersom en

EU-förordning står över vår lag.

”In its first-half 2001 financial report, property company Hongkong Land, for

example, had US$ 6.1 bn (88%) of shareholders´ equity eliminated from the

balance sheet at 31 December 2000 when it adopted IAS 40 for the first time.

The company also published modified financial statements reflecting the

valuation of its long leasehold assetts. This method increased net profit for

2000 from US$ 0.3 bn to US$ 2.2 bn.”23

                                                
22 Balans, nr 5, 2001, Lundgren. S, Nordlund. B,
23 ABI/Inform sökord: IAS 40, Financial Times januari 2002
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3.4 Hur skall värderingen ske enligt IAS 40, Investment Property?

Enligt direktivet så finns det två möjligheter att värdera fastigheten till, nämligen Fair value

model och Cost Model.24 Fair value model bygger på det enligt ovan diskuterade verkliga

värdet. Cost model bygger å sin sida på IAS 16 vilken behandlar materiella

anläggningstillgångar.25 Denna är innefattad i de svenska rekommendationerna genom RR 12.

Enligt RR 12 så skall en fastighet, vilken har klassats som en materiell anläggningstillgång,

det vill säga en fastighet som avses att stadigvarande brukas i bolaget och inte anses som en

kapitalplaceringen eller en fastighet som skall generera hyresinkomster, vilket en

förvaltningsfastighet gör.

Den materiella anläggningstillgången skall skrivas av under dess livslängd med en procentsats

på mellan 2-5% av anskaffningsvärdet, enligt fastställd avskrivningsplan. Med avskrivning

menas att företaget ”betalar” en summa som kostnad för förbrukning (slitage) av fastigheten.

Detta medför att slutligen har företaget skrivit av hela fastigheten vilket innebär att den endast

finns i företaget som en tillgång och inte längre påverkar balans- och resultaträkningen.

Dessutom så skall en upplysning om fastighetens marknadsvärde ske i notförteckningen enligt

IAS 40. Det ända som kan inträffa beträffande fastighetens anskaffningsvärde är om värdet

belastas av upp- respektive nedskrivningar. Med upp- och nedskrivningar menas att företaget

ändrar fastighetens värde genom dessa två på grund av att värdet anses vara bestående och

väsentligt högre eller lägre än anskaffningsvärdet26.

Skillnaden mellan fair value model och cost model är alltså att värdering till fair value model

påverkar balans- och resultaträkningen. Marknadsvärdet varieras efter konjunkturens gång,

makrovariabler och förväntningar, både analytikers och vanliga människors. Den väsentliga

skillnaden är således med fair value model är att marknadsvärdet påverkar balans- och

resultaträkning medans vid en tillämpning av Cost model så kommer det enbart att upplysas

om i notförteckningen.

                                                
24 www.iasplus.com/standard/ias40.htm, 20040119
25 http://www.farforlag.se/produktpdf/Innehall_IAS.pdf 20040123
26 FARs samlingsvolym 2003, RR 12 och RR 17
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3.5 Marknadsvärdering av finansiella instrument

Ändringen från anskaffningsvärdet till verkligt värde bygger på en förordning från IASB,

nämligen IAS 39 vilken har kritiserats tillsammans med US FASB 13327. Även denna

behandlar området kring marknadsvärdering av finansiella tillgångar.

Enligt IAS 39

1. Alla finansiella tillgångar skall värderas till marknadsvärdet med undantag av lån,

kundordringar och investeringar som avses att behållas i företaget tills mognad, vilka skall

värderas till anskaffningsvärdet.

2. Alla vinster och förluster på finansiella instrument som är värderade till marknadsvärdet

skall tas upp i resultaträkningen när de uppstår förutom finansiella tillgångar som är till

försäljning.

3. Alla finansiella tillgångar, finansiella säkerheter och derivat skall finnas med i

årsredovisningen.

Inom bank- och försäkringssektorn är det många som är emot värdering till marknadsvärde

eftersom dessa har väldigt mycket innestående värdepapper att kontrollera och placera åt folk

i bästa mån.28 Eftersom företag inom bank och försäkringsbranschen arbetar mycket med

värdepapper som finns i bolagen under en längre tid, leder detta till att företagen måste ta upp

dem i balansräkningen och över tiden uppkommer stora summor. Dessa kan också försvinna.

Detta problem kan komma att urholka och stjälpa många balansräkningar, eftersom pengar

som finns uppbundna i tillgångar skall värderas som om pengarna fanns. Detta leder till att

företaget kan tvingas till utdelning på grund av alltför bra siffror. Marknadsvärdering medför

en värdering av orealiserade tillgångar vilka inte har något fastställt värde förrän de försäljs,

dock  är ett försäljningspris inget marknadsvärde Detta leder också till högre skatt.

                                                
27 ABI/INFORM, Global, IAS 39,  CGA Magazine Sep/Oct 2003, Stephen Spector
28 ABI/INFORM, American Business Review, Jan 04, Wing W Poon
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3.6 Argumentation för och emot marknadsvärdering

3.6.1 Vad är det som talar för marknadsvärdering?

Allt handlar om att ge investerare säkrare fakta så att de kan fatta mer riktiga beslut.

Dock har värdering till marknadsvärde nått acceptans hos en del redovisare och revisorer som

det bästa systemet för finansiell industriverksamhet.29

Marknadsvärdering leder till att inga dolda värden inom förvaltningsfastigheter och

finansiella instrument kommer att finnas. Marknadsvärdering skänker nödvändiga anledningar

för redovisningens fulla insyn, alltså riktig information. ”The FVA, thus, bring managers

closer to the goal of adopting  ” a philosophy of complete transparency,” that is, to report to

the market on all the measures used internally to manage”.30

Genom en full insyn, i vilken investerare kan se vilka värden som finns i bolagets tillgångar

kan de se hur företagsledarna förvaltar investerarnas kapitalinsats direkt i företagens

årsredovisningar samt att de ser hur företagsledarna har lyckats med att uppfylla deras

förväntningar. Detta leder till att inga dolda värden kan belasta finansiella instrument och

förvaltningsfastigheter.

I och med marknadsvärdering kommer IASB och FASB komma ännu närmare en

harmonisering vilket kommer att underlätta för dagens allt fler och större multinationella

företag.

Relevance och reliability (relevans och tillförlitlighet) är två fundamentala kriterier av

mätbara ingredienser som skall vara identifierbara och inkluderade i ett företags

årsredovisning. ” The FASB use these criteria to choose among competing accounting

alternatives. It considers an accounting item to be relevant if ”the information about it is

capable of making a difference in user decisions”31

                                                
29 ABI/Inform, sökord: fair value, National Underwriter Company, 20031117, Gary S Mogel
30 Eccles et al., 2001, p. 5 – Barlev & Haddad, 2003 s. 397
31 FASB, 1984b, paragraph 3 – Barlev & Haddad, 2003 s.393
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”Barth (1991) found that the fair value of pension asset implicit in shareprices more reliably

than the book value.”32

”The relevance of the balance sheet and of the income statement to investment decision

making is not impressive and has been deteriorating over recent years.33 In the case of balance

sheet, the HCA paradigm is a major cause of irrelevancy.”34

 ”HCA overlooks increases in the value of assets managers may hide behind profitability

measure that looks quite good, but in fact, it is quite poor. It also hides the level of managers´

effeciency and increases the principal-agent conflict. FVA allows shareholders to evaluate the

outcome of their managers´ decisions regarding (a) selection of assets and liabilities for

current operations.”35

Med principal-agent problemet avses att hur ägarna skall få ledningen att sträva efter samma

mål som ägarna själva har. Det vanligaste målet en ägare har är vinstmaximering, detta kan

dock döljas i redovisningen genom användandet av det historiska anskaffningsvärdet på

tillgången.

Vid framräkning av företagets nyckeltal med tillämpning av de historiska

anskaffningsvärdena visar bolaget en skev bild av företagets finansiella ställning.Även de

anställda får en större insikt i deras anställningsavtal. Genom detta förbinder de sig att vara

trogna mot bolaget under en viss tid av sina liv. Vid val av arbetsgivare väljs ett företag som

visar upp ett bra resultat, bra karriärmöjligheter samt potentiella tillväxtutveckling vilket

lättare åskådliggörs genom marknadsvärdering.

                                                
32 Barlev & Haddad, 2003 s. 394
33 Lev & Zarowin, 1999
34 Barlev & Haddad, 2003 s. 397
35 Barlev & Haddad, 2003 s.399



Externredovisningens värderingsproblem rörande förvaltningsfastigheter

23

En tillämpning av verkligt värde kan leda till ett mer globaliserat ledarskap. Detta genom att

företagen kommer att ta med i beräkningen av räkenskaperna den internationella förändringen

av räntenivåer vilka påverkar framtida betalningar. Det hela leder till en intensivare

förvaltning av bolagens tillgångar, vilka kommer att påverkas av utomnationella

påtryckningar.

3.6.2 Vad är det som talar emot marknadsvärdering?

För banker medför denna förändring att deras tillgångar (finansiella tillgångar) kommer att

öka med ofantliga summor. Vad blir då problemet med detta? Deras utdelningsbara medel

kommer att öka. Ökar dessa så ökar samtidigt trycket från aktieägarna eftersom de då vill ha

utdelning på insatt kapital.

De utdelningsbara medlen som så hastigt i och med förändringen dyker upp från ingenstans

existerar egentligen inte i bolaget förrän de finansiella tillgångarna har realiserats. Kräver

aktieägarna utdelning kommer bankernas egna kapital att urholkas inom en snar framtid.

Eftersom konjunkturen snabbt kan gå upp så bör den även snabbt kunna gå ner.

Ett annat mycket relevant problem med marknadsvärdering är att värdet kommer att förändras

över tiden på grund av alla makrovariabler i egenskap av inflation, ränta och andra dylika

förändringar såsom efterfrågan vilken leder till en prisstegring. Volatiliteten innebär

prisrörlighet på finansiella marknader, har en aktie hög volatilitet så förändras priset mer än

genomsnittet.36

Som jag diskuterade kring verkligt värde tidigare kan jag här fastslå att ett stort problem med

detsamma är dess vaga formulering vad som verkligen är det rätta värdet, eftersom inte IASB

exakt har definierat det närmare – ”concerned about the apparent spread of fair-value

accounting to areas in which we believe it is impractical and misleading”.37

                                                
36 www.ne.se, sökord: volatilitet
37 ABI/Inform, sökord: fair value, National Underwriter Company, 20031117, Gary S Mogel
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3.7 Diskussion

Syftet med IASBs nya regler är att ge investerarna större insikt i fastighetsbolagen. Den

rekommendationen som påverkar fastighetsbolagen är IAS 40, Investment Property,

marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter. Marknadsvärdet är detsamma som det verkliga

värdet, alltså det pris marknaden är beredd att betala för en tillgång. Det är marknadsvärdet på

balansdagen som skall användas i bokslutet, inte värdet en vecka före. Företagen får inte

heller ta hänsyn till vilket värde fastigheten kan få i framtiden. Värderingen skall helst ske

utifrån aktuella priser på en öppen marknad för likartade fastigheter med samma läge och

skick.

IAS 40 kommer att tillämpas i Sverige genom Fair Value Model eller Cost Model. Fair Value

model innebär att förvaltningsfastigheterna tas upp till marknadsvärdet i balansräkningen och

eventuella förändringar kommer slå på resultatet från år till år. Beroende på konjunkturens

gång påverkas företagets egna kapital. Blir det en kraftig nedgång kan marknadsvärdering

leda till att vissa fastighetsföretag går i konkurs. Cost Model innebär att

förvaltningsfastigheten tas upp till historiskt anskaffningsvärde i balansräkningen och

marknadsvärdet anges som en tilläggsupplysning i notförteckningen.

Enligt IAS 40 och dagens RR 24 står det att värderingsmannen inte behöver vara oberoende

men att denne gärna får vara det. En värdering kan alltid bli fel oavsett om den görs av en

intern eller en extern värderingsman. Värderingen beror på vilka kunskaper värderingsmannen

har samt vilka tolkningar denne gör av läget och situationen. En värdering är alltid subjektiv.

Efter tillämpningen av IAS 40 finns det tre olika kategorier att värdera fastigheterna till,

nämligen förvaltningsfastighet, rörelsefastighet och lagertillgång. Dessa behandlas olika ur

redovisningssynpunkt. En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas i bolaget för att

generera hyresinkomster eller för att ge företaget en värdestegring alternativt en kombination

av dessa två.
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4 Resultatredovisning

4.1 Inledning

I detta avsnitt är avsikten att försöka framhäva vad fastighetsbolagen verkligen tycker och var

de står kring det stundande införandet av marknadsvärdering av deras största tillgångspost.

Vad kommer att hända, hur kommer det att påverka?

4.2 De noterade fastighetsbolagens syn på förändringen.

En av de största likheterna mellan bolagen var att det diskuterades hur de skulle gå tillväga,

alltså vilken av de två modellerna som IASB tillåter som skulle användas. Samtidigt var

bolagen delvis förtegna och ville vänta med att bestämma sig för en modell tills de såg hur

deras övriga konkurrenter skulle göra.

Det enda fastighetsbolaget som var helt säkra på hur de skulle gå tillväga var Skanska

eftersom de redan hade handlat i frågan. Skanska är ett stort företag som kan utnyttja hela

konjunkturcykelns gång, vilket ger de stor möjlighet och flexibilitet i samband med sin

årsredovisning. De har sålt av alla sina förvaltningsfastigheter och sysslar nu mera enbart med

omsättningstillgångar, vilka behandlas som lager i deras årsredovisning. En lagertillgång skall

i årsredovisningen tas upp enligt lägsta värdets princip (LVP). LVP innebär att bolaget inte

skall ta upp tillgången till lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga

värdet.38 Eftersom tillämpning av LVP sker så kan fastigheterna inte heller bli föremål för

nedskrivningar.

På detta sätt undkommer de marknadsvärdering i balansräkningen vilket också är deras motiv

med utförsäljningen. De resonerade att skall en fastighet belasta balansräkningen så måste de

sälja ut en annan.

                                                
38 Bokföringsnämndens hemsida,

http://www.bfn.se/index.asp?/redovisning/bfn_u/bfn_u92_01.asp 040225
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4.2.1 Marknadsvärdering

Skanska är positiva till marknadsvärdering men inte positiva till en marknadsvärdering som

påverkar balansräkningen eftersom det råder stor osäkerhetsfaktor för företagen. De har

marknadsvärderat sina fastigheter och pågående byggnadsprojekt sedan länge. Hela

fastighetsbeståndet marknadsvärderas av en extern värderare. Värdet tas sedan upp som en

tilläggsupplysning notförteckningen. De använder marknadsvärderingen för att själva stämma

av om deras egna kalkylmodeller för framräkning av värdena stämmer.

Marknadsvärderingen anser de övriga bolagen vara väldigt viktigt, dels för marknaden men

också för den interna kontrollen och avstämning av kalkylmodeller. Det är något som har

gjorts under lång tid. Alla de intervjuade företagen är positiva till marknadsvärdering och

ansåg snarare att det var konstigt om marknadsvärdering inte förekom.

Marknadsvärderingen används för att kalibrera egna modeller men också för att se hur det står

till på marknaden i och med en försäljning. Vidare ansåg bolagen att marknadsvärdet för

fastigheten endast framkom genom en försäljning – innan dess kunde man ej vara säker på

vad fastigheten egentligen var värd.

Problemet just med marknadsvärderingar är att de oftast tar sig form utifrån en subjektiv

bedömning av olika parametrar samt i många fall en stor del av gissningar. Företagen får

listor på kalkylräntor som de tillämpar i modellerna, dock bygger de den största delen av

modellen på befintliga hyreskontrakt som de bedömer livslängd och betalningsförmåga på.

Sedan spelar läget en väldigt stor roll – dels hur eftertraktat det är att bosätta sig alternativt

arbeta i den delen av staden men oftast spelar även andra orsaker in. Vid bostäder spelar

utsiktsläge en viktig roll medans för kommersiella fastigheter så spelar logistikmöjligheter

eller affärsmässigt läge. Användningsområdet påverkar också kalkylmodellen.

Skanstornet uttryckte sig att eftersom fastigheternas värde mestadels beror på någorlunda

långsiktiga hyreskontrakt så blir fastighetsbranschen något ”osexigare” än en bransch där det

handlar om produktutveckling såsom telekombranschen för att det där kan slå upp och ner

beroende på hur en viss produkts utveckling på marknaden ter sig. I och med en tillämpning

av marknadsvärdering kommer detta också att påverka årsredovisningen.
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4.2.2 Påverkan på årsredovisningen

Det som oroar samtliga av de intervjuade bolagen (utom Skanska) är hur det skall påverka

redovisningen. Bolagen diskuterar en hel del kring detta och de har kommit fram till något

olika alternativ. Det finns naturligtvis endast två sätt som är förenligt med IAS men

intervjupersonerna är dessvärre inte helt insatta i de olika alternativen för att kunna ta

ställning till utfallet. Det mesta bestäms på en högre nivå säger intervjupersonerna.

De är inte för att dra marknadsvärdering över resultaträkningen eftersom det skulle medföra

sådana stora förändringar över åren. En liten förändring i kalkylräntan kan orsaka enorma

skillnader för bolagen. Skall värdet dras över resultaträkningen så anser Eklandia att det skall

ske på en post som är så långt ner som möjligt på resultaträkningen vilket gör att effekten får

mindre betydelse än om den skulle ske långt upp.

Wallenstam hade ett annat förslag. De ansåg att företagen skulle upprätta två balansräkningar

och två resultaträkningar. En uppsättning skulle visa bokförda värdena som det är idag

medans den andra uppsättningen skulle visa marknadsvärdena. I båda fallen skulle

nyckeltalen räknas ut. Wallenstam menade att detta skulle tillgodose alla investerare, stora

som små.

Eklandia antydde att i och med det nya systemet med redovisning till marknadsvärde så skulle

det bli svårt för en vanlig investerare att utifrån årsredovisningen besluta sig för ett

investeringsbeslut. Eftersom över tiden skulle kanske inte investerarna vara insatta i

problematiken med ett föränderligt resultat på grund av utomstående faktorer. Eklandia

menade att ur de små investerarnas synvinkel skulle det vara mycket bättre att redovisa

bokförda värden  på grund av att övriga bolag på börsen redovisar på det sättet.

Marknadsvärdet är en subjektiv bedömning vilket medför att företagen lägger stor vikt vid

värderingen eftersom den har stor effekt på årsredovisningen.
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4.2.3 Värderingsmannens oberoende

Företagen är helt oeniga om värderingsmannen skall vara extern eller inte. Wallenstam anser

att de känner sina fastigheter och dess lägen bäst och gör en mycket mer tillförlitlig

marknadsvärdebedömning än vad en extern värderingsman skulle göra. Eklandia ansåg att det

var bra med externa värderingsmän till en viss del av fastighetsbeståndet just för att stämma

av den interna värderingen men påpekade att en värderingsman skulle bli alldeles för kostsamt

för bolaget om de skulle värdera allt externt. Detta innebar att de endast markandsvärderade

20 % av hela deras fastighetsbestånd externt.

Skanstornet och Skanska däremot värderade sitt fastighetsbestånd helt genom en extern

värderingsman. Skanstornet bytte även värderingsbolag efter ett tag för att de skulle

undkomma problematiken med att värderingsmännen åsätter fastigheterna ett sådant värde

inom det möjliga intervallet som är gynnsamt för bolaget.

Dock är alla företagen väl medvetna om problematiken med en intern värderare samtidigt som

de påpekar att revisorerna i samband med revisionen skall granska den interna värderaren,

dock även den externe värderarens bedömning av marknaden. Skulle revisorerna inte klara av

att göra en rättvis bedömning av värderingen så tror bolagen att revisorerna har så mycket

förnuft att de tillkallar expertis på området. En felaktig årsredovisning ligger även revisorerna

till last eftersom de med sina namnunderskrifter skall gå i god för att inga brister förekommer

i årsredovisningen. En insatt revisor kan även se eventuella kringgående för att undkomma

marknadsvärdering såsom Skanska har gjort genom en klassificering av fastigheterna till

omsättningstillgångar.
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4.2.4 Omsättningstillgångar istället för förvaltningsfastigheter

Till skillnad från Skanska som jag har beskrivit ovan så redovisar de tre övriga

fastighetsbolagen alla sina fastigheter som förvaltningsfastigheter. Med

förvaltningsfastigheter menas både färdiga byggnader som kan generera hyresinkomster men

också så kallad råmark som innehas för värdestegring.

Ett sätt för bolagen att redovisa just denna råmark kan variera i redovisningssättet beroende på

användningsområde i framtiden. Skall råmarken bebyggas för att säljas efter färdigställandet

så skall den i redovisningen tas upp som en omsättningstillgång, vilket Skanska gör. Däremot

om råmarken efter bebyggandet avses att brukas i bolaget för att generera hyresinkomster så

skall den tas upp som en förvaltningsfastighet. Trots att de övriga tre bolagen har renodlad

mark så redovisar bolagen den som en förvaltningsfastighet. När förädling sker (bebygger

fastigheten) skall den ändå tas upp som en förvaltningsfastighet. Detta leder till att bolagen

kan få större konkurrens om investerarna eftersom de blir attraktiva även utanför Sverige

genom en enhetlig tillämpning av samma redovisningsprinciper.

4.2.5 Ledarskap

Bolagen trodde inte att någon förändring av ledarstil eller på något annat sätt förändra stilen i

att leda bolaget utåt sett mot marknaden eftersom de ansåg sig vara ganska anpassade. Dock

märks vissa skillnader bolagen emellan. Skanstornet har redan blivit uppköpta till 82,4 %39 av

investmentföretagen Lehman Brothers (60%) och Ratos (40%). Vad gäller Eklandia så har

alltid amerikanarna tyckt om dem eftersom Eklandia har stort fokus på kassaflödena. Det är

till största delen holländare och amerikanare som äger Eklandias moderbolag Castellum.

                                                
39 www.stockholmsborsen.se Pressmeddelande Ratos 2004-02-11
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4.3 De oberoende intervjupersonernas syn på utvecklingen

4.3.1 Marknadsvärdering

Marknadsvärderingens syfte är att fullt ut öka insikten för investerarna i fastighetsföretagens

årsredovisningar samt att öka jämförelse över tiden och mellan olika fastighetsbolag i hela

området där IASBs regler tillämpas.

Fastigheter som byggdes för emellan 20 till 30 år sedan visar ett starkt felaktigt resultat i

balansräkningen eftersom de är upptagna till anskaffningsvärdet. Detta innebär att en stor

kapitalbas inte visas så som det bör ske. Bakom detta döljer sig alltså stora tillgångar som inte

visas för investerarna vilket gör att de eventuellt tycker att ett fastighetsbolag som nyligen har

införskaffat sina fastigheter verkar vara mer intressant än ett som införskaffade sina

fastigheter för ett antal år sedan som egentligen är bättre ekonomiskt stabilt än vad bolaget

som införskaffade fastigheterna senare är.

Däremot strider marknadsvärderingen mot realisationsprincipen och försiktighetsprincipen

vilka har präglat svensk redovisning sedan lång tid tillbaka. Troligtvis kommer övergången

från de principerna att bli svår eftersom marknadsvärderingen påverkar redovisningen på ett

sätt som vi inte är vana vid. Realisation- och försiktighetsprincipen kommer till en början att

finnas i bakhuvudet.

4.3.2 Påverkan på årsredovisningen

IASB tillåter endast två sätt att implementera IAS 40. Detta skall ske antingen genom Fair

value model och Cost model. Vid tillämpning av Fair Value model så kommer bolagen att få

en varierande tillgångspost i balansräkningen som sedan kommer att slå på resultatet. Väljer

bolagen att tillämpa Cost model så skulle det innebära för företagen att de  i notförteckning

skall upplysa om marknadsvärdet i en tilläggsupplysning, dessutom så skall de göra så kallade

komponentavskrivningar. Detta innebär att man skall dela in fastigheten i komponenter och

därefter göra avskrivningar på varje komponent för sig.
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Däremot vid tillämpning av Fair Value model så förordar en av intervjupersonerna en variant

som han finner mer tillfredställande än den variant som endast är förenlig med IAS 40. Hans

modell bygger på det ”brittiska sättet att redovisa förvaltningsfastigheter (Investment

properties), att man marknadsvärderar de i balansräkningen men det påverkar endast

resultaträkningen vid nedskrivningar. Orealiserade vinster går inte ut i resultaträkningen”40

Detta medför att man inför en så kallad Revaluation Reserve, vilken kan liknas vid vår

uppskrivningsfond som ligger under Eget Kapital. I och med ett sådant synsätt blir det Debet i

balansräkningen på fastigheter och motkontering sker i balansräkningen under Eget Kapital –

Revaluation Reserve. Vid en nedgång gör man tvärtom.

Vid en första tillämpning skall företagen tillämpa IFRS 1 – first time adoption. Det innebär att

de från 1/1 2004 skall göra en öppningsbalans och se om allt stämmer överens med IAS och

IFRS. Differenserna skall sedan föras mot Eget kapital – till en post vilken kallas Retained

Earnings. Detta innebär att vid en första tillämpning skall förändringen gå över det fria egna

kapitalet.

Detta medför i sin tur att det fria egna kapitalet i form av orealiserade vinster kan komma att

delas ut. Dock vet vi ännu inte hur den nya årsredovisningslagen kommer att behandla

utdelning men det talar inte åt ett strikt förbud att dela ut vinstmedel. Då spelar den förstärkta

försiktighetsregeln en större roll. Den finns även idag men kommer i sådana fall att förstärkas

ytterligare. En förstärkning av försiktighetsregeln innebär en granskning av affärssed, soliditet

och likviditet. Vid en uppåtgående trend kan det då finnas risk att företagen rycks med och ser

alldeles för positivt på framtiden och beslutar att dela ut en del. Vid en nedgång så kan

bolagen istället gå i konkurs eftersom de delade ut det fria egna kapitalet och därigenom inte

har så mycket kapital så de klarar en kraftig nedgång. Därför kan det vara lämpligt för

fastighetsföretagen i framtiden att koppla utdelningen till operativa kassaflöden istället för till

årets resultat.

                                                
40 Bo Nordlund, Auk. Revisor, KPMG Arvika
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Det som talar för att fastighetsföretagen kommer att tillämpa Fair Value model är att deras

internationella branschorganisation EPRA41 (European Public Real Estate Association) har

förordat en tillämpning av just Fair Value model. Detta gjorde organisationen redan för två år

sedan då fastighetsbolagen skulle upprätta en jämförelsesida i årsredovisningen för att öka

insikten och jämförbarheten mellan bolagen men även också över gränserna. En förlängning

av ovanstående är att Fair Value models syfte är att tillgodose kapitalmarknaden och då

framförallt aktiemarknaden med vederhäftig information som är relevant för investerare på

aktiemarknaden. Eftersom upplysning om marknadsvärdet skall göras vid en tillämpning av

Cost model medför detta att en omräkning av dessa fastighetsbolags balans- och

resultaträkning kan ske för en jämförelse med fastighetsföretag som tillämpar Fair Value

model. Dock för att få branschen ännu mer friktionsfri skulle alla fastighetsföretagen tillämpa

Fair Value model. Vad som talar emot en tillämpning av Fair Value model är det volastiska

resultatet som orsakas av konjunkturen och en subjektiv värdering.

4.3.3 Värderingsmannens oberoende

Enligt IAS 40 framgår det inte att värderingsmannen behöver vara oberoende däremot står det

att han gärna får vara det. Detta kan leda till att värdet på fastigheterna anpassas inom ett

osäkerhetsintervall. Värdet på fastigheterna kan slå på i stort sett 10%, det vill säga +5% men

även –5%. Vid en undersökning42 där man låtit ett antal oberoende värderingsmän göra en

värdering på liknande värderingsgrunder har det visat sig att värderingsmännen fått fram olika

resultat med ett stort osäkerhetsintervall, eftersom det skall upptagas i balansräkningen så

medför det en kanske inte fullt så stor jämförelse vilket ändå är det väsentligaste med

införandet av marknadsvärdering.

Däremot anses dessa värden vara försvarbara inom detta osäkerhetsintervallet men eftersom

en differens mellan olika värderingsbolag så visas det felaktigheter i fastighetsbolagens

årsredovisningar. Osäkerhetsintervallet kommer att medföra stora svängningar i

resultaträkningen. Detta innebär att en intern värderingsman kan välja det belopp inom ett

visst osäkerhetsintervall som denna vill.

                                                
41 www.EPRA.com
42 Balans nr. 4 2003, Bo Nordlund, Erik Persson
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När det senare är dags för revision så ställs större krav på revisorerna eftersom de nu även

måste granska värderingsmetoderna. Däremot om de ligger inom ett giltigt osäkerhetsintervall

måste de ha stor fog för sina påstående om de anser att det är ett felaktigt värde som har

upptagits. Anser däremot revisorn att fel kan föreligga får det antas att denna rådfrågar

expertis på området. Denna problematiken påverkar företagen oavsett om det är en intern eller

extern värderingsman.

Vid en värdering är det marknadsvärdet på bokslutsdagen som skall bestämmas inget annat

värde. Det är således inte det priset som erhålls vid en försäljning, vilket många tror att just

detta värdet representerar marknadsvärdet. Det värdet som fås vid en försäljning är inte

marknadsvärdet eftersom det i en enskild affär kan förekomma en mängd olika faktorer som

påverkar någon part i affären. En part måste sälja snabbt vilket medför att ett lägre pris är

acceptabelt än vad man hade kunnat få om säljande part inte var i så stort behov av pengar.

”Det är alltid svårt att säga vilket pris som är rätt, det är ingen vetenskap, det är en

bedömning”43

Ett felaktigt satt värde på en fastighet i balansräkningen och i resultatet skapar ett icke

tillförlitligt värde men det kanske ändras över året, nästa år kanske det får ett lägre värde. Ett

värde kommer att slå mycket över det enskilda åren men jämna ut sig över tiden. Som ett

komplement för fastighetsbolagen är att omklassificera fastigheterna vilket medför att

problematiken med osäkerhetsintervallet i samband med värderingen undviks.

                                                
43 Christina Gustafsson, Verkställande Direktör, Svenskt Fastighetsindex



Externredovisningens värderingsproblem rörande förvaltningsfastigheter

34

4.3.4 Omsättningstillgångar istället för förvaltningsfastigheter

Vid en tillämpning av marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter kan det medföra att

bolagen kan komma att omklassificera sina fastigheter till omsättningstillgångar om de i

framtiden har för avsikt att bebygga de vi ett senare tillfälle och därefter sälja de till andra

förvaltningsföretag såsom Skanska har gjort.

Däremot så anser båda intervjupersonerna att det kommer att ske svåra gränsdragningar och

tolkningar mellan dessa olika typer av fastigheter. Det kommer ju även att finnas

rörelsefastigheter som ett komplement till omsättningstillgångar och förvaltningsfastigheter.

Var det krångligt att dra gränserna innan så kommer det att medföra en ännu större svårighet

att göra det nu eftersom det finns ytterligare en kategori att ta hänsyn till. Slutsatsen av detta

blir att det finns ett flertal alternativ för fastighetsbolagen. Detta medför att investerarna måste

vara mer insatta i branschen för att genomskåda fastighetsbolagen. Antagligen finns det en

sådan potential när ett större antal investerare blir tillgängliga för fastighetsbolagen.

4.3.5 Ledarskap

Eftersom fastighetsföretagen i framtiden kommer att nå ut till en större skara investerare så

kommer företagen kanske eventuellt att ändra sitt sätt att upprätta redovisningen och sätta

fokus till andra saker för att nå ökad insyn hos en större mängd investerare. Det skulle kunna

bli att fokus förskjuts från kassaflöden till värderingar vilket inte är positivt eftersom

fastighetsbolagen måste överleva på sina kassaflöden och inte på sina värderingar. Effekten på

nyckeltalen om beräkningen av dem sker utifrån värderingen får en mycket snabbare effekt än

om nyckeltalen beräknas på kassaflödena. Kassaflödena anses vara mer stabila än värderingar

samtidigt som värderingar bygger mycket på subjektiva bedömningar.
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4.4 De kommunala fastighetsbolagens syn på marknadsvärdering

Skillnaden mellan ett allmännyttigt bostadsbolag och ett privat bostadsbolag är att det

allmännyttiga bolaget i stort sett enbart arbetar med förvaltning det vill säga tillhandahållande

av bostäder för kommunens invånare medans ett privat bostadsbolag har större spelutrymme i

och med att de även sysslar med försäljning och inköp av fastigheter vilket skapar ytterligare

en marknad som de kan tjäna pengar på. En annan skillnad är att allmännyttiga bolag får gå

med vinst men inte hur stor vinst som möjligt, endast så de täcker kommande

renoveringsbehov.

En viktig aspekt att ta hänsyn till när det gäller de kommunala bolagen är att de inte för

tillfället kommer att påverkas av marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter direkt utan

endast indirekt om de är noterade på börs genom obligationslån, vilket två av de intervjuade

bostadsbolagen är.

Genom Bostads AB Poseidons och Göteborg Stads Bostads AB (Bostadsbolaget) moderbolag

Förvaltnings AB Framtiden, vilka har obligationslån i ett börsnoterat företag. Är företagen

noterade genom obligationslån så gäller IAS 40 (Investment Property) från och med 1 januari

2007.

De övriga två bostadsbolagen, närmare bestämt Alebyggen och Partillebo har fortfarande den

kommunala borgen kvar som har avskaffats i Göteborg. Med kommunal borgen menas att de

kommunala bostadsbolagen inte behöver lika mycket säkerhet för att uppta lån i en bank om

de har kommunen bakom sig. Dessutom slipper bolagen allt krångel med att ta ut pantbrev

samt hanteringen av dessa.
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4.4.1 Bostadsbolaget och Poseidon

4.4.1.1 Marknadsvärdering

Vi är införstådda med att det finns olika värden, ett bokfört värde, ett skattemässigt värde och

ett marknadsvärde eller verkligt värde. Rent affärsmässigt så är det bra att vi har olika värden

vid eventuella försäljningar. Då finns det lite spelrum men har man marknadsvärdet i

balansräkningen så blir det inte lika roligt att göra affärer eftersom då syns värdena redan.

Detta kommer att leda till att det utvecklas olika förmågor att erhålla ett annat pris än det

givna värdet i årsredovisningen – konservativ marknadsbedömning.

4.4.1.2 Påverkan på årsredovisningen

Båda bolagen är för en marknadsvärdering men däremot lite skeptiska till hur det kommer att

se ut och vilka effekter det kommer att få i balans- och resultaträkningen. Poseidon har

däremot gjort betydande reverseringar både 2001 och 2003, vilket gör att de har känt på vilka

effekter en marknadsvärdering kan få. Med en reversering menas att bolaget en gång har gjort

nedskrivning vilka senare återförs, vilket är ett resultat som i slutänden blir noll. Detta kan

liknas vid en uppskrivning. Däremot så medför en uppskrivning eller i detta fall en

återläggning av nedskrivningar att vinster plockas fram ur bolaget som i sin tur medför ett

högre resultat Vilket för Poseidons del innebär en vinst på 1,3 miljarder kronor mer än

förväntat.

De svängningar som blir effekten av marknadsvärdering måste medföra att medlen inte blir

utdelningsbara. Det måste bildas någon form av motpost för svängningarna. Nu har värdena

stigit sedan 1997 och vi har haft en gynnsam tillväxt. Tillslut vänder det och då måste

företagen ha kvar en buffert så det finns kapital i företagen att ta av så de inte går i konkurs.

Årsredovisningen påverkas av värderingen. Värderingen i sig bygger på bedömningar av

marknaden vilket tolkas olika av olika värderingsmän. Detta kan medföra att företagen får

skilda värden beroende på vilken värderingsman som används.
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4.4.1.3 Värderingsmannens oberoende

Bostadsbolaget är med i Svenskt Fastighetsindex (SFI) vilket inte Poseidon är. Att vara

medlem i SFI innebär att drygt 25 procent av företagets fastighetsbestånd skall värderas

externt. Dessutom för att få så bra parametrar som möjligt så låter de två värderingsföretag

värdera 2 lika byggnader i samma område för att se om deras antagande sinsemellan stämmer.

Sedan används dessa parametrar för att kalibrera deras egen värderingsmodell eftersom de

tillämpar värderingsmodellen på deras övriga fastighetsbestånd.

Enda anledningen till att Bostadsbolaget är med är att de tidigare hade kommunal borgen, när

denna sedan avskaffades för att Göteborgs Stad ansåg att de skulle leva på sina egna meriter.

Därför tog man ut pantbrev ur fastigheterna och placerade alla fastigheter i olika portföljer

som är representativa tvärs igenom Göteborg. Därefter belånar man dessa portföljer

utomlands vilket gör att investerarna ser det som en kvalitetssäkring om Bostadsbolaget är

med i SFI.

Interna värderare används inte eftersom Bostadsbolaget låter marknaden sätta parametrarna

samtidigt som det tillkommer drygt 25% extern värdering. Bolagen strävar hela tiden efter

marknadsvärdet – det mest sannolika priset på en öppen marknad. För att komma runt

marknadsvärdering kan en omklassificering diskuteras men eftersom kommunala

fastighetsbolags syfte är att tillhandahålla bostäder åt kommunens invånare varför köp och

sälj av fastigheter kan göras i liten utsträckning.

”Vid ett inköp av en fastighet så använder vi vår modell med våra egna parametrar

för att se vad vi kan driva denna fastigheten för så att det blir en vettig affär för oss

men skall vi sälja så vill vi få in så mycket pengar som möjligt och då vänder vi oss

till marknaden. Pris är något som man avtalar om, marknadsvärde är vad det blir.”44

                                                
44 Martin Frykberg, Bostadsbolaget
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4.4.1.4 Omsättningstillgångar istället för förvaltningsfastigheter

Bolagen har alla sina fastigheter oavsett om det är råmark eller projektfastigheter upptagna i

balansräkningen som förvaltningsfastigheter eftersom de i framtiden har för avsikt att

bebygga och sedan förvalta den inom bolaget.

Däremot anser Poseidon att om det visar sig vara väldigt felaktigt eller på annat sätt

ogynnsamt för bolagen att redovisa fastigheterna som förvaltningsfastigheter så kommer

antagligen fantasin att spira. Dock anser han att det troligtvis kommer att påverka företagen

som sysslar mer med köp och försäljning av fastigheterna i större utsträckning än vad det

kommer att slå mot de kommunala fastighetsbolagen. De kommunala bolagen kommer inte att

påverkas så mycket internationellt eftersom de har ett annat syfte än vad traditionella

fastighetsbolag har.

4.4.1.5 Ledarskap

Eftersom en större andel investerare kommer att kunna förstå årsredovisningarna och genom

ökad jämförbarhet enklare kunna fatta sina investeringsbeslut så kommer bolagen att anpassa

sig mer mot marknaden. Med bokförda värden kunde göra vilka affärer som helst, det visade

sig inte om de var bra eller dåliga för bolaget i årsredovisningen. Detta kommer nu att synas

på ett annat sätt vilket gör att bolagen måste vara mera medvetna om deras fastigheters

värden. Allmännyttiga fastighetsbolag sysslar i princip uteslutande med tillhandahållande av

bostäder medans ett traditionellt fastighetsbolag sysslar dels med köp och sälj av fastigheter

och de fastigheter de har är mest kommersiella fastigheter med andra ord fastigheter som hyrs

av företag.

Traditionella fastighetsföretag är mer resultatinriktade än vad allmännyttiga fastighetsbolag

varför de troligtvis kommer att påverkas mer av utländska investerare än vad allmännyttiga

fastighetsbolag kommer att göra.
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4.4.2 Alebyggen och Partillebo

4.4.2.1 Marknadsvärdering

Den största skillnaden mellan dessa två allmännyttiga fastighetsbolag är att Alebyggen i

mycket liten utsträckning genomför marknadsvärderingar. De tar inte upp marknadsvärdet i

årsredovisningen. Enda anledningen till att de gör marknadsvärderingar är att se om föreligger

något nedskrivningsbehov. Alebyggen är emot marknadsvärdering av fastigheter för de

allmännyttiga bolag eftersom de har för avsikt att tillhandahålla bostäder för kommunens

invånare, inte köpa och sälja fastigheter bara för att skapa ett bra resultat. Marknadsvärdering

skulle medföra att man tappade syftet med de allmännyttiga fastighetsbolagens uppgifter.

Partillebo marknadsvärderar sina fastigheter, dels har de en egen modell som de använder

men för ett par år sedan använde de sig av värderingsföretaget Newsec för att kalibrera sin

egna modell för att se om den stämde överens med marknaden. De är positiva till

marknadsvärdering så länge som man slipper att ta upp värdet på balans- och

resultaträkningen eftersom det leder till en stor volatilitet i resultat på detta sättet. De förordar

försiktighetsprincipen vilket innebär att de drar nedskrivningarna över resultaträkningen.

Uppskrivningar sker i mycket liten utsträckning. Både nedskrivningar och marknadsvärdering

påverkar årsredovisningen men på olika sätt.
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4.4.2.2 Påverkan på årsredovisningen

Det skulle skapa stora problem för vissa kommunala bolag att lägga upp marknadsvärdet på

balansräkningen eftersom de i förekommande fall har lägre marknadsvärden än bokförda

värden. Detta skulle gröpa ur det egna kapitalet och en del bolag skulle få ställa sig i kö hos

bostadsakuten. (Bostadsakuten heter numera Statens Bostadsnämnd, SBN)

”SBN skall medverka till en omstrukturering av kommunala bostadsföretag. Målet

är att ge dem långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en

kostnadseffektiv bostadsförvaltning, anpassad till den förväntade

befolkningsutvecklingen. SBN skall vidare medverka till att kommunala

borgensåtaganden för lån till bostadsrättsföreningar kan avvecklas.”45

4.4.2.3 Värderingsmannens oberoende

Eftersom Alebyggen aldrig har tillämpat marknadsvärdering så har de ingen direkt åsikt i

frågan. Däremot så anser Partillebo att en intern värderare är en part i målet vilket skulle göra

denna till icke oberoende eller åtminstone skulle denne påverkas. Eftersom

marknadsvärdering är något subjektivt som försöker objektiviseras genom olika

värderingsmodeller. Detta talar emot marknadsvärdering – mest det subjektiva i

bedömningen. En marknadsvärdering leder till att fastigheternas verkliga värden framtas. De

kommunala bolagen är i vissa fall rädda för det eftersom de i många fall har stora skillnader

mellan bokförda värden och marknadsvärdet.

                                                
45 www.SBN.se Statens Bostadsnämnd, 2004-03-02
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4.4.2.4 Övervärde i fastighetsbolagen

Alebyggen anser att det egna kapitalet urholkas och ägaren måste gå in med kapital vid

tillämpning av marknadsvärdet. Räknar man bolag för bolag och kommun för kommun så

leder det till en regerings angelägenhet eftersom många av de kommunala bolagen har högre

bokförda värden än verkliga marknadsvärden. Detta har de senaste åren dock minskat genom

hyresvakanserna och räntelägena har varit fortsatt gynnsamma. Alebyggen menar att den

underliggande skuggan kastas på skattereformen som genomfördes 1991 då subventionerna

till de allmännyttiga bolagen minskades rejält samtidigt som hyrorna inte kunde höjas, detta

medför att fastigheterna inte avkastar sig tillfredställande. Dessutom togs räntebidragsystemet

bort vilket innebar att bolagen fick räntebidrag över vissa garanterade räntenivåer.

Räntebidragssystemet var på lång sikt ett ohållbart system för staten men väldigt viktigt för de

allmännyttiga bolagen.

Problemet med detta utmynnar i att kommunerna inte vågar bygga mycket bostäder eftersom

ett lägre marknadsvärde än förväntat skulle medföra att en nedskrivning skulle bli oundviklig.

En nedskrivning i sin tur leder till en subvention av bostadsbyggandet på det kommunala

fastighetsbolagets bekostnad. För Alebyggens del har de byggt det mesta av sina fastigheter

mellan 1985-1993 vilket innebär att de inte har så stora skillnader mellan bokförda värden och

marknadsvärden

Partillebo däremot har många fastigheter sedan 1950- och 1960-talen. I deras fastigheter

döljer sig stora skillnader mellan de olika värdena.
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4.5 Diskussion
Alla intervjuade företag, utom Alebyggen, använder sig av marknadsvärdering av sina

fastigheter. Företagen är för marknadsvärdering så länge som de undkommer med att endast

upplysa om värdet i not. Alebyggen ställer sig negativa till marknadsvärdering av

förvaltningsfastigheter för allmännyttiga bolag eftersom marknadsvärdering skulle medföra

att de allmännyttiga bolagen tappar syftet med att endast tillhandahålla bostäder för

kommunens invånare.

Det råder stora osäkerhetsfaktorer dels med att ta upp marknadsvärdet i balans- och

resultaträkningen men även hur ett föränderligt värde över tiden skall förändra resultaten i

fastighetsbolagen avsevärt. Fastighetsbolagen diskuterar om vilken modell som skall

användas trots att EPRA har förordat en tillämpning av Fair value model. I Sverige har det

funnits en realisations- och försiktighetsprincip under i stort sett hela 1900-talet och alla

företagen har lärt sig att handla utifrån denna. Skall fastighetsbolagen frångå dessa medför det

stor förvirring och oro kring övergången.

Bolagen använder sig av extern värderingsman i olika utsträckning, från att inget värderas

externt till att alla fastigheter värderas externt men det vanligaste är att en viss del av

fastigheterna värderas externt. Olika förklaringar har framkommit såsom att det blir alldeles

för dyrt att marknadsvärdera hela beståndet. En annan orsak till att inte hela beståndet

marknadsvärderas kan vara att det inte krävs av SFI och därigenom kvalitetssäkras på den

utländska marknaden. Värderingen skall ändå granskas av revisorn varför fastighetsbolagen

anser att problemet med en intern värderare förskjuts till revisionen.

Skanska har valt att värdera alla sina fastigheter som omsättningstillgångar eftersom de inte

vill tillämpa marknadsvärdering i enlighet med IAS 40. De har för avsikt att sälja alla

fastigheter som de bygger. De andra företagen klassificerar alla sina fastigheter som

förvaltningsfastigheter oavsett om det rör sig om råmark eller projektfastigheter.

Några förändringar i ledarstilen tror fastighetsbolagen inte kommer att ske eftersom de redan

har anpassat sig till en global marknad. Bo Nordlund anser att en större global marknad kan

medföra att fokus förskjuts från kassaflöden till värderingar, vilket han anser vara negativt

eftersom företaget måste överleva på kassaflöden.



Externredovisningens värderingsproblem rörande förvaltningsfastigheter

43

5 Slutdiskussion

5.1 Inledning

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågan, problemet löses och syftet uppfylls. Dessutom ges

reflektioner över studiens slutsats samt förslag till fortsatt forskning.

5.2 Forskningsfrågan besvaras

Den här studien har sin utgångspunkt i hur implementeringen av förvaltningsfastigheters

värdering till marknadsvärdet kommer att påverka fastighetsbranschen. Detta koncentreras

genom följande två forskningsfrågor:

- Vilka blir konsekvenserna för fastighetsbolagen när redovisningen av

förvaltningsfastigheter ändras?

- Vilka skillnader finns det i synen på marknadsvärdering mellan noterade fastighetsbolag

och kommunala fastighetsbolag?

Vilka konsekvenser det får för bolagen att ändra sin årsredovisning beror på vilken modell de

har för avsikt att använda. IAS 40 tillåter två modeller nämligen Fair Value model och Cost

model, dessa får olika konsekvenser för bolagen. Fair Value model kommer att påverka

balans- och resultaträkningen genom att tillgångsposten förvaltningsfastigheter, vilken i

dagsläget är värderad till historiska anskaffningsvärden, kommer från och med 1 januari 2005

att värderas till marknadsvärdet. Detta kommer att slå på resultaträkningen upp och ner

beroende på hur konjunkturen faller sig. Har bolagen övervärde i sina fastigheter kommer de

att redovisa orealiserade vinster som årets resultat.
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Vid en tillämpning av Cost model skall tillgångsposten förvaltningsfastigheter fortfarande tas

upp till historiskt anskaffningsvärde. Man skall med hjälp av en not upplysa om

marknadsvärdet, för att möjliggöra en jämförelse mellan bolag som tillämpar Cost model och

Fair Value model. Används Cost model skall även en komponentavskrivning göras, det vill

säga att huset delas in i komponenter och avskrivning sker per komponent.

Branschorganisationen EPRA har förordat en tillämpning av Fair Value model och även jag

gör det. Jag anser att båda metoderna har för och nackdelar, såsom Fair Value model har en

varierande tillgångspost som kommer att slå på resultatet samtidigt som det leder till en

fullständig insyn för alla investerare vilket naturligtvis är något att sträva efter.

Cost model kan liknas vid dagens tillämpning av RR 24 vilken också anger marknadsvärdet i

en not, detta är också bra men ur investerares synvinkel så tycker jag att det finns möjlighet

till att de som inte tillämpar Fair Value model kan komma i skymundan eftersom investerarna

måste lägga ner en hel del jobb för att få fram bra resultat. Det största problemet med Cost

model är komponentavskrivningarna, vilket jag ser som ett försök till att få företagen att

använda sig av Fair value model.

De bästa modellerna anser jag vara två alternativa modeller som inte är förenliga med IAS 40.

Det är en tillämpning av det brittiska synsättet nämligen att förvaltningsfastigheterna

marknadsvärderas i balansräkningen och det kopplas samman i balansräkningen över det egna

kapitalet. Ett annat alternativ är att man följer Wallenstams modell, nämligen att företagen

upprättar två balans- och resultaträkningar. Dels en med historiska anskaffningsvärden och en

med marknadsvärden.

Skillnader i synsättet mellan kommunala och noterade fastighetsbolag är väldigt olika mellan

bolagen. Skillnaden mellan de fyra kommunala fastighetsbolagen är att två av dem fortfarande

har kommunal borgen och kommer så vitt jag vet i dagsläget inte att beröras av förändringen.

De övriga två har inte kommunal borgen utan är genom deras koncernförhållande är noterade

på en obligationsbörs och kommer därför troligtvis att tillämpa reglerna från 1 januari 2007.
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Synen på marknadsvärdering är att alla utom Alebyggen anser att det är bra. Däremot tycker

bolagen inte om det sätt som marknadsvärdet skall tas upp till i årsredovisningen. Bolagen

anser inte att förslagen som ges i enlighet med IAS 40 är tillfredställande vilket kan bero på

den ofta mycket subjektiva värderingen som föreligger. Dessutom blir det svårare att dölja

saker vilket är bra ur investerarnas synvinkel.

Anledningen till att Alebyggen inte anser att marknadsvärdering är något tillfredställande kan

visa på att de har lägre marknadsvärde än vad de har bokförda värden. Detta skulle innebära

en direkt nedgång i resultatet jämfört med de andra fastighetsbolagen som alla har övervärden

i sina fastigheter. Övervärden finns troligtvis inte i Alebyggen eftersom hela deras

fastighetsbestånd är byggt mestadels mellan 1985 och 1993. Anledningen kan var att det

under den perioden var svåra tider för fastighetsbranschen, men även att skattereformen som

kom 1991 gjorde att en del av räntebidragssystemet föll.
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5.3 Reflektioner över studiens resultat

En reflektion som framkommit under arbetets gång är att det vore ett bättre alternativ att starta

med intervjuerna av de utomstående personerna. Detta hade givit mig en annan synvinkel än

vad teorin gjorde, samt att intervjuerna med de övriga fastighetsbolagen givit mig mer,

eftersom jag då hade varit mer insatt i vad som hade varit mest relevant.

Två av de kommunala fastighetsbolagen kommer att bli tvungna att tillämpa IAS 40 genom

deras koncernförhållande. På grund av det är bolagen noterade på en börs genom

obligationslån. Detta medför att mina antaganden om de kommunala fastighetsbolagens

inställning till marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter kanske inte är representativt för

alla kommunala fastighetsbolag.

Det skulle även ha varit bra om jag hade läst fler metodböcker innan jag började skriva, det

skulle säkerligen ha medverkat till en mer korrekt uppsats.

5.4 Förslag till fortsatt forskning

Studien har resulterat i en hel del antaganden om vad som är bra och vad som är dåligt. Därför

skulle ytterligare forskning ställa antagandena mer riktiga eftersom jag i dagsläget inte vet hur

det kommer att slå ut. Efter en tillämpning av IAS 40 så skulle en uppsats leda till hur

resultatet föll ut hos de noterade fastighetsbolagen samt om synsättet har ändrats hos de

övriga intervjupersonerna.
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Bilageförteckning

Bilaga 1 - Intervjuformulär

Allt börjar med införandet av marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter i och med

införandet av IAS 40 Investment Property vilken är en av IASBs ( International Accounting

Standards Board) nya redovisningsprinciper som skall tillämpas fullt ut från och med 1

januari 2005.

Marknadsvärdering kommer att påverka fastighetsbolagen, båda positivt och negativt. Det är

ett mycket omdiskuterat område just nu.

Hur kommer det att påverka? Vilka förändringar medför det? Vad anses med

markandsvärdering och påverkan av oberoende värderingsmän? Vilket värde är det riktiga

verkliga värdet, subjektiv bedömning?

Några av de stora problemområden som finns är bland andra värderingstidpunkten, vad

företagen skall göra med den stora tillgångsposterna som uppkommer samt hur dessa påverkar

redovisningen i övrigt.

Frågorna är många och mitt syfte med denna intervjun är att få insikt i hur Ni ser på

förändringen och fortsättningen kring värderingen av förvaltningsfastigheter.

Frågeställning – förvaltningsfastigheter

Värdering

Marknadsvärdering – står vi inför en ny typ av fastighetskris?

Vilket värde är det rätta verkliga värdet? ( för problematiken se exempel längst ner)
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II

Med historiska värden kan företagsledning ”kvitta vinst mot förlust” vid innehav av

finansiella tillgångar på grund av de dolda värdena men vid redovisning av det verkliga värdet

finns inga dolda värden – hur kommer företagsledningen att behandla detta?

Kan en värdering bli tillförlitlig? En jämförelse med en liknande plats – alla faktorer stämmer

med största sannolikhet ej. Hur påverkas värdet om den jämförande fastigheten är

övervärderad – fastigheten får per definition ett felaktigt värde?

Påverkan på företagen

Om man jämför fastighetsbolagens situation med IT-bubblan i slutet av 1990-talet, vilken

kraftigt ökade och allt såg så bra ut, endast ett fåtal månader senare så har aktierna sjönkt med

i vissa fall 90%. Hur kommer en eventuell sådan förändring i fastighetens marknadsvärde

påverka fastighetsbolagen?

Om vi likställer fastighetsmarknaden med IT-bubblan vilken kom helt oväntat. Hur påverkas

då investerarna eftersom en övergång till marknadsvärdering skedde på grund av att  dessa

skulle få mer riktiga värden att fatta sina beslut på?

Hur kommer aktiekapitalet ( eget kapital) att påverkas – vilka följder får det?

Vilka skattemässiga konsekvenser får värdering av fastigheten till marknadsvärde för bolaget?

Tror Ni att en övergång till marknadsvärdering kommer att leda till en förändring mot ett mer

globalt ledarskap – det vill säga ledaren tar större hänsyn till faktorer som påverkar utifrån?

Kommer företagen (Ni) att försöka klassificera fastigheten som en rörelsefastighet – varför,

varför inte?

Värderingsmannen

Enligt Sveriges redovisningsförfattningar framgår det ej att värderingsmannen skall vara

oberoende. Om denna inte är det ändrar inte densamma värdet på fastigheten så att det gynnar

företaget – det är ju trots allt en subjektiv bedömning? Vilka konsekvenser kan oberoendet

medföra?
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III

Ekonomisk livslängd och avskrivningar

Hur påverkas marknadsvärdet av fastighetens livslängd?

På vilket sätt kommer avskrivningarna i framtiden att behandlas eftersom fastigheten hela

tiden kommer att vara en varierande tillgångspost?

Hur påverkas årets resultat av avskrivningarna efter tillämpningen?

Övriga frågor

Problemet med Sveriges lagar är att de strider mot marknadsvärdering – påverkar detta IAS

40 och förhållandet till IASBs fjärde direktiv gentemot Redovisningsrådets rekommendation

nr 24 vilken behandlar förvaltningsfastigheter?

Vilka utvecklingslinjer finns det inom området i framtiden? Vad kommer att hända?

Har Ni något ytterligare att tillägga?

Vilken är din slutliga ståndpunkt med avseende på marknadsvärdering?

Finns det någon annan person som Ni tror jag kan gå vidare med?
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Bilaga 2 Omarbetat Intervjuformulär

Allt börjar med införandet av marknadsvärdering av förvaltningsfastigheter i och med

införandet av IAS 40 Investment Property vilken är en av IASBs (International Accounting

Standards Board) nya redovisningsprinciper som skall tillämpas fullt ut från och med 1

januari.

Marknadsvärdering kommer att påverka fastighetsbolagen, både positivt och negativt. Det är

ett mycket omdiskuterat område just nu.

Hur kommer det att påverka? Vilka förändringar medför det? Vad anses med

marknadsvärdering och påverkan av oberoende värderingsmän? Vilket värde är det riktiga

verkliga värdet, område för subjektiv bedömning?

Några av de stora problemområden som finns är bland andra värderingstidpunkten, vad

företagen skall göra med den stora tillgångsposterna som uppkommer samt hur dessa påverkar

redovisningen i övrigt.

Frågorna är många och mitt syfte med denna intervju är att få insikt i hur Ni ser på

förändringen och fortsättningen kring värderingen av förvaltningsfastigheter.

Frågeställning - förvaltningsfastigheter

Vad anser Ni om att EPRA förordar en tillämpning av Fair value model istället för Cost

model?

Vilken modell föredrar Ni, fair value model eller cost model? Varför?

Tror Ni att en omklassificering av råmark att ske tror du för att undkomma

markandsvärderingen, dvs. från en förvaltningsfastighet till en lagertillgång?
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V

Hur ser Ni på markandsvärdering? Vad är bra, vad är mindre bra samt vad är dåligt? Hur kan

man gå tillväga istället?

Vad anser Ni om att värderingsmannen inte behöver vara extern?

Hur kommer en granskning av styrelsen ske, gentemot värderingsmannens värdering som kan

vara gjord i syfte att förbättra företagets ställning? Leder detta till en noggrannare revision för

revisorerna?

Eftersom ett större antal investerare lättare kommer kunna förstå alla företags bokslut

eftersom de kommer att vara uppbyggda på liknande sätt att medföra större konkurrens om

dessa samt en eventuell förändring i styrelsens alternativt VD:ns sätt att leda bolaget?

Vilka utvecklingslinjer finns det inom området i framtiden? Vad kommer att hända?

Har Ni något ytterligare att tillägga?

Vilken är din slutliga ståndpunkt med avseende på marknadsvärdering?

Finns det någon annan person som Ni tror jag kan gå vidare med?
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VI

Bilaga 3 - Framtidenkoncernens Värderingsmodell
Denna modell används för att förtydliga hur företagen värderar sina fastigheter med hjälp av

en så kallad kassaflödesmodell. Modellen används av alla framtidens koncernföretag, blanda

andra Bostadsbolaget, Poseidon. Kassaflödesmodellen46 bygger på kalkylräntor som tas fram

med hjälp av marknaden så det föreligger endast ett litet utrymme för en subjektiv

bedömning.  I övrigt så spelar fastigheternas olika läge en stor roll eftersom dessa är olika

attraktiva. Göteborg har delats in i 13 klasser, varje klass har olika direktavkastningskrav och

olika kalkylräntor beroende på var den är belägen. Därefter går man in i modellen med olika

parametrar beroende på fastighetens läge. Detta medför att olika hyror måste tas ut, det vill

säga hyrorna anpassas efter efterfrågan och utbudet.

Därefter så värderas fastigheterna av en extern värderare och ser vad kostnaden för att

underhålla och driva fastigheterna ligger på. Det blir således en schablonkostnad som ligger

lite högre än vad underhållet egentligen kostar men vi lägger oss gärna lite försiktigare

eftersom man aldrig vet vad som kan hända samtidigt som vi har tillämpat

försiktighetsprincipen länge.

Modellen används dels för att värdera sina fastigheter men också för att se om det finns något

nedskrivningsbehov. En annan viktig aspekt är att de måste använda någon form av

investeringskalkyl vid eventuella affärer, både inköp och försäljningar. Då används modellen

för att se antingen vilket pris man skulle kunna betala för fastigheten men också vilket pris

som man måste erhålla vid en försäljning. Därför är det viktigt att man kan lita på modellen.

                                                
46 Martin Frykberg, Bostadsbolaget, 2004-02-19


