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Sammanfattning 

Bakgrund  Företag är beroende av en mängd olika intressenter som alla har ett behov av att de 
tillgångar som redovisas är korrekt värderade. Detta gäller inte minst fastighetsbolag vars 
tillgångsmassa till största del består av fastigheter vilka ligger till grund för värderingen av 
bolaget. RR 17 innebär att företagen inför varje rapporttillfälle måste göra en bedömning av sina 
tillgångar och när det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet ska det skrivas ned. 
Rekommendationen är mycket omfattande och innehåller bland annat riktlinjer för hur beräkning 
av återvinningsvärdet ska ske. 

Syfte  Syftet med uppsatsen är att utifrån ett redovisningsperspektiv genomföra en kritisk 
granskning av RR 17. 

Tillvägagångssätt  Här redogör vi för varför vi valt fastigheter. Vi beskriver hur vi har sökt 
information, gjort urval bland bolag och personer samt hur vi har lagt upp och genomfört våra 
intervjuer. Vi avslutar kapitlet med kritik mot det sätt vi valt att utföra granskningen på.    

Resultat  Vi anser att det är bra när ett värde har hög relevans men att det inte får ökas på 
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Abstract 
Background  Companies depend on many different users who all need correct valued assets. This 
is not the least, true for the real estate companies whose assets, to the largest part consist of real 
estates which is the base for the value of the business. RR 17 means that companies must make an 
assessment before every report and, if the accounted value is exceeds the recycled value of the 
asset, it shall be impaired. The recommendation is very extensive and contains, among other 
things, guidelines for how the calculation of the recycled value should be done. 
 
Purpose  The purpose with this thesis is to make a critical review of RR 17 from an accounting 
perspective. 
 
Approach  Here we describe why we have chosen to investigate real estates, how we have been 
searching for information, our selection of the companies and how we planned and performed our 
interviews. The chapter ends with critics against our way to carry out the review. 
 
Results  Our view is that it is good when the relevance of a value increases but not if that increase 
is a result of reduced objectivity. Our opinion as external assessors is that the reliability has not 
increased for the real estate value since RR 17 was implemented. There has not been any essential 
cost increases for our reviewed real estate companies. Our opinion is that there is a scarcity in the 
precision of the basis of the impairment.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
 

”Statliga fastighetsjätten Vasakronan räddar sitt fjolårsresultat genom att 

bortse från den oberoende marknadsvärderingen som gjorts av bolagets 

fastigheter. Istället väljer Vasakronan att göra en egen uppskattning av 

fastighetsvärdet och slipper därmed en kostnadspost på 500 Mkr.”  

 

Så här lyder ingressen till Stefan Lundells artikel i Dagens Industri, 27 

februari, 2003. Artikeln handlar om Vasakronans sätt att tillämpa 

Redovisningsrådets Rekommendation 17 (förkortas hädanefter RR 17). 

Genom att själva räkna fram ett nyttjandevärde som överstiger den 

oberoende marknadsvärderingen med 500 Mkr kan Vasakronan för sjätte 

året i följd visa upp ökad vinst. Vasakronan har ett redovisat värde på 

fastigheter på 22,3 miljarder kronor (2003-03-31).  

 

Den ekonomiska krisen i Sverige i slutet av 80-talet och början på 90-talet 

berodde till stor del på att övervärderade fastigheter inte kunde ge den 

avkastning som investerare drömt om när de köpte eller byggde dem. Till 

följd av att bankerna i mitten av 80-talet började öka belåningen av främst 

kontorsfastigheter så ökade efterfrågan som i sin tur höjde 

fastighetspriserna. Trots att hyrorna sedan började sjunka så fortsatte 

fastigheterna att stiga i pris med följd att tillgångsvärdena i redovisningen 

också steg. När värdebubblan sprack var det många fastigheter som hade 

ett för högt redovisat värde.  
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”I högkonjunktur råder optimism och bubblor sväller för att sedan spricka 

i lågkonjunktur"  

Detta citat av Inge Wennberg är hämtat från en artikel i januarinumret av 

Balans, 2003. I och med IT-boomen i början av detta millennium blåstes en 

del tillgångars värden upp till orimliga nivåer på grund av framför allt stora 

goodwillposter som i sin tur berodde på stora förväntade kassaflöden i de 

företag som förvärvades. Nu när det ser ut som om dessa kassaflöden inte 

kommer att infrias följer inte värdena på tillgångarna med ner i samma takt 

som nuvärdet av de förväntade kassaflödena sjunker. Detta får till följd att 

en del företags tillgångar, bland andra fastigheter, redovisas till ett 

omotiverat högt värde.  

 

Företag är beroende av en mängd olika intressenter som alla har ett behov 

av att de tillgångar som redovisas är korrekt värderade. Det är bland annat 

utifrån redovisningen som företag värderas. Detta gäller inte minst 

fastighetsbolag vars tillgångsmassa till största del består av fastigheter vilka 

ligger till grund för värderingen av bolaget. Bedömningen av informationen 

som lämnas underlättas och blir enklare att jämföra om den har tagits fram 

på grunder som är generellt accepterade och som används av samtliga 

företag. Redovisningen är uppbyggd på ett antal principer vars utveckling 

är ständigt pågående. Redovisningsprinciper är därför inte några eviga 

sanningar1. 

 

Första januari 2002 trädde RR 17 i kraft. Syftet med den är ”att beskriva de 

metoder som ett företag skall använda för att tillförsäkra att dess tillgångar 

inte är upptagna till ett högre värde än återvinningsvärdet”. RR 17 är 

                                                           
1 Anthony et. al  



Kapitel 1 – Inledning   

3 

baserad på International Accounting Standards (IAS) 36, Impairment of 

Assets och fastigheter är en tillgång som berörs av rekommendationen.2  

 

Redovisningsrådet är sammansatt av representanter för olika delar av 

näringslivet. Det ger redovisningsrekommendationer för i första hand 

företag vars aktier är föremål för offentlig handel eller som genom sin 

storlek har stort allmänt intresse. Tanken är att de både ska omarbeta  FARs 

(den ursprungliga förkortningen stod för Föreningen auktoriserade 

revisorer, men numera heter de bara FAR) tidigare rekommendationer samt 

publicera nya rekommendationer för att bidra till lösningen av nya 

redovisningsproblem.  

 

RR 17 innebär att företagen inför varje rapporttillfälle måste göra en 

bedömning av sina tillgångar och när det redovisade värdet överstiger 

återvinningsvärdet ska det skrivas ned. Rekommendationen är mycket 

omfattande och innehåller bland annat riktlinjer för hur beräkning av 

återvinningsvärdet ska ske. Återvinningsvärdet är det högsta av 

nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.  Nettoförsäljningsvärdet kan 

liknas med marknadsvärde minus försäljningskostnader medan 

nyttjandevärdet är nuvärdet av alla framtida betalningsöverskott för 

respektive tillgång. En mera detaljerad beskrivning av RR 17 och de 

begrepp som nämns ovan återfinns i kapitel 3.   

 

1.2 Problemdiskussion  
Rapporterna från företag är viktiga då aktuell och tillförlitlig information 

ökar investerares, kreditgivares och andras möjligheter att förstå ett 

                                                           
2 FARs samlingsvolym 2001, s 784 



Kapitel 1 – Inledning   

4 

företags förmåga att generera resultat och kassaflöden.3 Vi ser ett problem 

med graden av tillförlitlighet i de redovisade värden som tas fram med 

utgångspunkt i RR 17 när vi ser att det kan skilja så mycket mellan olika 

bedömares värdering av ett företags (Vasakronan) tillgångar i form av 

fastigheter, samt vilka konsekvenser för resultatet de olika bedömningarna 

leder till. 

 

Vid framtagandet av nya rekommendationer är det huvudsakliga problemet 

att hitta den rätta balansen mellan relevans och de två andra grundläggande 

kriterierna för redovisning, nämligen objektivitet och genomförbarhet. För 

att i så hög grad som möjligt undvika subjektiva bedömningar i 

redovisningen får ibland relevant information stå tillbaka till förmån för 

objektivitet och genomförbarhet.4 Genomförbarhet innebär exempelvis att 

rekommendationer kan efterlevas utan komplexitet och onödiga kostnader.  

 

RR 17 medför bland annat att anskaffningsvärdesprincipen5 är på väg att 

överges, det vill säga att relevant information som ofta bygger på 

företagsledningens uppskattningar numera ges större vikt i redovisningen 

än tidigare, men då på bekostnad av objektivitet och genomförbarhet. 

Införandet av RR 17 innebär att redovisningen tar ett steg mot 

marknadsvärdering av tillgångar istället för att de tas upp till 

anskaffningskostnad.  

 

I Balans (nr 1, 2002) anser Sven-Erik Johansson, professor emeritus vid 

Handelshögskolan i Stockholm, att en ofrånkomlig brist på precision 

karaktäriserar underlaget för nedskrivningsbeslut när tillgångars bokförda 

värden ska jämföras med kassaflödesbaserade uppskattningar av dessas 
                                                           
3 FARs samlingsvolym 2001, s 840  
4 Anthony et. al  
5 Se förklaring i kapitel 4.4.2  
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marknadsvärden enligt Redovisningsrådet. Han menar vidare att prognoser 

om en koncerns framtida kassaflöden ofrånkomligen är osäkra. Sven-Erik 

Johansson har tidigare varit ordförande i Redovisningsrådet.  

 

Auktor finansanalytiker och revisor Peter Nyllinge och auktor revisor 

Mikael Winkvist skrev i en debattartikel (Balans nr 1, 2001), innan RR 17 

trädde i kraft, att RR 17 ställer stora och delvis nya krav på värdering av 

tillgångar. Deras slutsatser är att beräkningen av återvinningsvärdet i de 

flesta fall kommer att utgå från enhetens nyttjandevärde och därmed 

baseras på nuvärdesberäkning av det förväntade framtida kassaflödet. 

Denna beräkning motsvarar enligt artikelförfattarna huvudsakligen en 

sedvanlig beräkning av avkastningsvärde vid företagsvärdering, det vill 

säga nuvärdesberäknat kassaflöde, men att speciell hänsyn måste tas till 

framför allt skattekostnader, vissa planerade åtgärder (exempelvis framtida 

omstruktureringar), gemensamma tillgångar och interntransaktioner.  

 

 

1.3 Problemformulering 
 

•  Innebär tillämpningen av RR 17 att det redovisade tillgångsvärdet på 

ett mer tillförlitligt sätt speglar det verkliga värdet för externa 

bedömare? 

 

•  Har införandet av RR 17 medfört ökade kostnader för bolag? 

 

•  Råder det brist på precision i underlaget för nedskrivningsbeslut?  
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett redovisningsperspektiv genomföra en 

kritisk granskning av RR 17. 

 

1.5 Avgränsning 
Vi ska undersöka om det redovisade värdet på ett bolags fastighetsbestånd 

är relevant, såtillvida att det inte speglar ett för högt värde på tillgångarna i 

förhållande till nedskrivningsrekommendationens beräkning av 

återvinningsvärdet. Den kritiska granskningen kommer dels att ske utifrån 

ett redovisningsperspektiv, dels med hjälp av det material som vi samlat in 

från bolagens representanter samt från externa analytiker. Utgångspunkten 

med redovisningsperspektivet är de tre grundläggande kriterierna relevans, 

objektivitet och genomförbarhet. Vi kommer att konfrontera RR 17 med 

innebörden av dessa kriterier samt gällande redovisningsprinciper.  

 

Granskningen omfattar hur fastighetsbolagen i undersökningen har 

tillämpat RR 17 för att ta fram det redovisade värdet på tillgångar, det vill 

säga hur värderingen av tillgångar i form av fastigheter utförs av både 

oberoende marknadsvärderare och företagen internt. Granskningen kommer 

i grunden utföras med utgångspunkt i de tre ovan nämnda kriterierna och 

redovisningsprinciper. Dessa faktorer är betydelsefulla vid 

sammanställande av det redovisningsmaterial som bolagen presenterar i 

sina rapporter. Vidare granskar vi hur fastighetsbolagen tillämpar RR 17. 

Detta gör vi för att få en bild av hur de som producerar den information 

som ligger till grund för det redovisade värdet förhåller sig till RR 17. 

Avslutningsvis granskar vi externa bedömares uppfattning om RR 17 och 

vilket förtroende dessa har för det värde på fastigheter som bolagen 
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redovisar. Granskningen består sammanfattningsvis av regelverket som 

informationen om det redovisade värdet bygger på, producenterna av 

informationen samt informationens användare.  

 

Att vi har valt fastigheter beror dels på att frågan har aktualiserats genom 

Vasakronans årsredovisning för år 2002, dels på att det är enkelt att 

särskilja en fastighet som tillgång mot en annan tillgång. Dessutom ska inte 

RR 17 tillämpas på tillgångar som omfattas av RR 2, Redovisning av 

varulager, och inte på finansiella tillgångar med undantag för aktier i 

dotterföretag, intresseföretag och joint venture.6 Uppsatsen är skriven för 

läsare med grundläggande kunskap inom ekonomisk redovisning.   
  

1.6 Disposition  
I inledningen presenterades bakgrunden till vår problemdiskussion. 

Frågorna valdes sedan för att uppfylla vårt syfte att göra en granskning av 

RR 17 utifrån ett redovisningsperspektiv. Det som är viktigt är 

avgränsningen i och med att vårt urval av bolag tillhör de största 

börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och att vi inte går in på andra 

tillgångar än just fastigheter.  

 

I kapitel två redogör vi för hur vi har gått till väga för att samla in det 

informationsunderlag som vi anser hjälper oss att uppfylla vårt syfte. 

Kapitlet avslutas med kritik mot vårt tillvägagångssätt.    

 

Kapitel tre behandlar RR 17 och ger en överblick över hur 

rekommendationen är tänkt att tillämpas.  

 

                                                           
6 FARs samlingsvolym 2001, s 784 
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I kapitel fyra tar vi upp de grundläggande kriterierna och de 

redovisningsprinciper vi anser relevanta för uppsatsen.  

 

Kapitel fem tar upp fastighetsvärdering med hjälp av Svensk 

fastighetsindex och grundläggande värderingsteorier.  

 

Kapitel sex, Granskningsunderlag, inleds med bolagens 

redovisningsprinciper. Efter det följer en sammanfattning av de intervjuer 

vi utfört med fastighetsbolagen och analytikerna.   

 

I kapitel sju granskar vi vårt insamlade material. RR 17 konfronteras med 

de grundläggande redovisningsprinciperna och intervjusvaren granskas och 

kommenteras.  

 

Slutsatser och svar på våra problemformuleringar presenteras i kapitel åtta.   
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta kapitel presenterar vi vår syn på redovisning. Vidare redogör vi för 

varför vi har valt fastigheter. Vi beskriver hur vi har sökt information, gjort 

urval bland bolag och personer samt hur vi har lagt upp och genomfört 

våra intervjuer. Vi avslutar kapitlet med kritik mot det sätt vi valt att utföra 

granskningen på.    

 

2.1 Vår syn på redovisning 
När det gäller framtagande och presentation av redovisade värden på 

tillgångar i företags hel- och delårsrapporter så bygger det på 

grundläggande redovisningsteori och på vedertagen finansiell teori om 

tillgångsvärdering. Med redovisningsteori menar vi här de grundläggande 

kriterierna relevans, objektivitet och genomförbarhet 7 , samt allmänt 

accepterade redovisningsprinciper8. De grundläggande kriterierna fungerar 

som utgångspunkt vid utformning av principer, konventioner och 

rekommendationer. Principerna används i praktiskt redovisningsarbete där 

hänsyn tas till olika rekommendationer från Redovisningsrådet. Vid 

redovisning av fastigheters värde tas hänsyn till redovisningsprinciper och 

rekommendationer. Den finansiella teorin som avses i uppsatsen behandlar 

värdering av fastigheter med hjälp av en kassaflödesmodell9.  

 

Vi anser att det är mycket viktigt för tillförlitligheten i de redovisade 

värdena som företag rapporterar att det finns lagar, normer och regler som 

är lika för alla och som alla måste följa. Det är en förutsättning för att 

investerare ska våga tillhandahålla riskkapital till företag. Eftersom 

                                                           
7 Se avsnitt 4.3 
8 Se avsnitt 4.4 
9 Se avsnitt 5.5 
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tillgångar många gånger är en stor post i balansräkningen menar vi att det 

är viktigt att det redovisade värdet på dessa är framtaget på objektiva 

grunder och i möjligaste mån fritt från subjektiva bedömningar.  

 

2.2 Struktur och urval 
Den struktur över granskningen som vi har valt är att vi konfronterar RR 17 

från tre håll. Dels från ett redovisningsperspektiv, dels hur bolagen 

tillämpar rekommendationen och dels hur externa bedömare värderar 

informationen.   

Strukturen framgår av nedanstående figur (2.1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Granskningsstruktur 

 

När vi var klara med våra problemformuleringar och vårt syfte skaffade vi 

oss ökad kunskap om vårt ämne. Detta gjordes med hjälp av böcker och 

artiklar hämtade ur facktidningar som exempelvis Balans och i 

affärstidningar som Dagens Industri och Affärsvärlden. Vi använde olika 

sökmotorer på Internet för att hitta relevant material. Vi använde sökord 

som exempelvis ”RR 17”, ”nedskrivningar”, ”nettoförsäljningsvärde” 

och ”nyttjandevärde”. Det resulterade bland annat i att vi hittade ett par 

Bolagens  

redovisningsansvariga 

Referensram 

redovisning 
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andra magisteruppsatser som behandlar nedskrivningar. Vi hittade även 

olika oberoende värderingsinstituts hemsidor. Under nästan hela 

uppsatsperioden har vi försökt att hålla oss uppdaterade vad gäller artiklar 

som berör vårt ämne och som har publicerats i ovan nämnda tidningar.  

 

2.2.1 Valet av fastigheter som undersökningstillgång  
Anledningen till att vi har valt att granska RR 17 i förhållande till hur den 

tillämpas vid fastställande av ett redovisat värde för fastigheter är att 

fastigheter lätt kan delas in i enskilda tillgångar som oberoende av andra 

tillgångar ger upphov till löpande inbetalningsöverskott. Att tillgången lätt 

kan särskiljas ser vi som en fördel för vår granskning eftersom det annars i 

företagen ska ske en bedömning om till vilken närmast kassagenererande 

enhet tillgången hör. En annan fördel med fastigheter är att det är en 

tillgång vars värde fluktuerar vilket medför att fastighetsbolag måste ta 

hänsyn till RR 17 och använda sig av den när en ny rapport ska ges ut.  

 

2.2.2 Urval av fastighetsbolag 
Våra krav vid urvalet av fastighetsbolag var att de skulle tillhöra de fem 

största10 fastighetsbolagen i Sverige samt vara börsnoterade. Dessa krav 

lyckades vi uppfylla. Storleken på bolagen avgjordes utifrån värdet på 

respektive bolags fastighetsbestånd. Fastighetsbolagen är (siffran inom 

parentes visar bokfört värde på respektive bolags fastighetsbestånd 2003-

03-31, miljarder kronor): Castellum (13,3), Drott (36,0), Hufvudstaden 

(10,6), Tornet (19,7) och Wihlborgs (19,7).  

 

Anledningen till våra krav var att de skulle använda sig av RR 17 i sin 

redovisning och att de tillsammans skulle representera en stor del av värdet 

                                                           
10 www.tornet.se 
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på det svenska fastighetsbeståndet. Genom detta urval anser vi oss ha fått 

en bra bild över hur börsnoterade fastighetsbolag använder sig av RR 17 

vad gäller framtagande av återvinningsvärde.  

 

När urvalet var klart studerade vi respektive bolags årsredovisning för 2002 

samt övrig information på respektive bolags hemsida11. Genom att noggrant 

studera dessa källor med tyngdpunkt på avsnitt om redovisningsprinciper 

och marknadsvärdering fick vi en bild av hur bolagen går till väga när det 

gäller värdering av sina fastighetsbestånd (vilken ligger till grund för 

nettoförsäljningsvärdet), samt vilka redovisningsprinciper och 

rekommendationer som beaktas. När det gäller underlag för nyttjandevärdet 

och beräkning av detsamma, kunde vi inte i ovan nämnda källor hitta 

information som på ett tillfredsställande sätt beskrev bolagens 

tillvägagångssätt när detta värde ska tas fram. Detta medförde att vi 

bestämde oss för att komplettera informationen från årsredovisningarna och 

hemsidorna med intervjuer.  

 

2.3 Intervjuer 
Vi har använt oss av telefonintervjuer. Fördelarna är bland andra att de ger 

en hög svarsfrekvens och går fort att genomföra.12 I vårt fall har det senare 

haft stor betydelse då möjligheterna att få göra en intervju har ökat 

eftersom personerna som vi har intervjuat är mycket upptagna och svåra att 

få träffa personligen. En tredje fördel är att vi har kunnat följa upp frågor 

vid behov, vilket vi har gjort vid ett tillfälle. Nackdelar med en 

telefonintervju kan exempelvis vara att intervjuaren inte kan visa bilder och 

                                                           
11 Se avsnitt 9.5 
12 Eriksson & Wiedersheim-Paul, s 87 
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skalor. Detta anser vi inte har påverkat våra intervjuer då ingen av parterna 

har påtalat behov av att visa något bildmaterial.  

 

2.3.1 Intervjufrågor 
Frågorna som vi ställde till fastighetsbolagen handlade om hur de använder 

sig av RR 17 vid värdering av sina fastigheter med tyngdpunkt på 

nyttjandevärde. Frågorna har fungerat som komplement till vad som 

framkommit i tidigare nämnda källor och syftade till att öka vår kunskap 

gällande bolagens framtagande av redovisat värde.   

 

Frågorna till analytikerna utformades med utgångspunkt i det redovisade 

värdet. Syftet med dessa frågor var att ge oss en bild av vilken betydelse 

RR 17 har för externa bedömare, om den har bidragit till att öka det 

redovisade värdets tillförlitlighet.  

 

Respektive frågor återges i kapitel sex tillsammans med svaren. Vi hade 

inte vid någon intervju färdiga svarsalternativ utan respondenten fick svara 

så utförligt som denne själv önskade.  

  

2.3.2 Val av intervjupersoner  
När det gällde bolagen så hade vi som önskemål att intervjupersonerna 

skulle ha en stark koppling till respektive bolags ekonomiavdelning med 

tyngdpunkt på värdering och redovisning, samt vara väl insatta i hur 

beräkning av nyttjandevärdet praktiskt genomförs. För att uppnå våra 

önskemål kontaktade vi de fastighetsbolag som ingick i vårt urval varvid de 

hänvisade oss vidare till lämplig person inom respektive 

ekonomiavdelning. Följande personer har blivit intervjuade:  

Andersson Sören - redovisningschef, Tornet. 
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Hellström Håkan - ekonomi- och finansdirektör, Castellum. 

Jacobson Magnus - chef ekonomi/finans, Hufvudstaden. 

Johansson Roger - ekonomichef, Drott. 

Knaust Olle - vice vd, ekonomi- och finanschef, Wihlborgs.  

 

Vid val av externa bedömare var våra önskemål att personen skulle vara 

verksam som företagsvärderare/analytiker och ha sysslat med detta 

professionellt under några år. Vi valde ut Dagens Industri och 

Affärsvärlden, vilka båda har erkända och erfarna analytiker. Dessa ansåg 

vi kunna vara en bra indikator på hur externa bedömare av årsredovisningar 

tänker. Genom vår handledare fick vi ett namn på Affärsvärlden, Simon 

Blecher, som ställde upp och lämnade sina synpunkter.   

 

Efter att ha kontaktat Dagens Industri och förklarat vårt ärende blev vi 

rekommenderade att kontakta två personer, Björn Wilke och Per Lindvall. 

Björn Wilke avböjde med motiveringen att han inte har tid med alla 

studenter som ringer och vill intervjua honom medan Per Lindvall var 

mycket vänlig och tog sig tid att svara utförligt på samtliga frågor.  

 

2.3.3 Intervjuernas genomförande 
När vi bestämde turordningen för intervjuerna valde vi att börja med 

bolagens representanter före analytikerna. Anledningen till detta var att vi 

ville ha en god förståelse över hur både nyttjandevärde och 

nettoförsäljningsvärde beräknas i företagen innan vi pratade med dem som 

använder sig av det värde som förs in rapporterna.  

 

Vi kontaktade samtliga respondenter och erbjöd oss att skicka frågorna i 

god tid innan intervjun var planerad att äga rum. Detta önskades av några. 



Kapitel 2 – Tillvägagångssätt 

15 

Fördelen med att skicka frågorna i förväg är att det ökar möjligheten för 

respondenterna att lämna genomtänkt och korrekt information vid 

intervjutillfället.  

 

Efter godkännande från respondenterna bandades intervjuerna. En person 

avböjde att spelas in då denna såg en risk i att något som spelats in kunde 

bli ryckt ur sitt sammanhang. Vi respekterade detta och förde då istället 

anteckningar under intervjun. Under vår intervjufas var Simon Blecher 

mycket upptagen men ville ändå lämna sina synpunkter. Vi kom då överens 

om att han skulle lämna sina svar skriftligen via elektronisk post, vilket 

också skedde. Genom att vi spelade in de flesta intervjuerna anser vi att 

risken för att missa viktig information minskade. Det bidrog också till att 

intervjuerna fick ett bra flyt. Vi tror inte att svaren har påverkats av att 

respondenterna spelades in eftersom detta gjordes med deras tillåtelse.  

 

Intervjuerna tog 20-25 minuter att genomföra. Eftersom att vi inte lät de på 

förhand bestämda frågorna hindra respondenten från att utveckla sina svar 

om så önskades, anser vi att intervjupersonen har givits möjlighet att 

berätta allt som denne finner för ämnet relevant.  

 

2.3.4 Sammanställning av intervjuerna  
När intervjuerna var klara skrev vi ut dessa i sin helhet och skickade svaren 

till respektive respondent så att dessa fick läsa igenom vad som sagts. Detta 

gjordes för att förvissa oss om att vi inte hade missuppfattat något och för 

att ge respondenten möjlighet att komplettera svaren om så önskades.  
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2.4 Kritik mot vårt tillvägagångssätt 
Ett alternativ till vårt tillvägagångssätt hade kunnat vara att utöka antalet 

fastighetsbolag och antalet analytiker i granskningsunderlaget. Därför 

fångar de resultat som vi presenterar bara ett perspektiv på användningen 

av RR 17. Vi utesluter inte att det kan finnas andra. En nackdel med att vi 

har koncentrerat oss på fastigheter kan vara att vi då inte får veta hur RR 17 

tillämpas på andra typer av tillgångar. Utifrån vad som ovan sägs påstår vi 

inte heller att det vi kommit fram till speglar hela näringslivet eller att dessa 

värderingsmetoder gäller för samtliga tillgångar i ett företag. En granskning 

av RR 17 i förhållande till andra tillgångar kan kanske ge andra svar än de 

vi har fått.    

 

Att bolagen själva fick rekommendera vilka personer vi skulle kontakta 

inom respektive företag tror vi inte har påverkat resultatet negativt då 

personerna visade sig kunniga på området. Vi kan dock se en nackdel i att 

Simon Blechers svar var kortfattade. Det är mycket möjligt att bolagen till 

stor del har svarat utifrån hur de själva har agerat när det exempelvis gäller 

frågan om hur viktigt det är med att följa en extern värdering.  
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3 RR 17 
Eftersom vi gör en kritisk granskning av RR 17 presenterar vi i detta 

kapitel en sammanfattning av rekommendationens delar som berör vår 

uppsats. Bland annat beskrivs beräkningen av återvinningsvärdet för 

tillgångar, som exempelvis kan vara fastigheter.  

 

Redovisningsrådets rekommendationer syftar bland annat till att bidra till 

att det finns ett enhetligt redovisningssystem med hög kvalité på de av 

bolagen lämnade finansiella upplysningar som är av betydelse för de som 

externt fattar beslut. 

 

Redovisningsrådets rekommendation, RR 17, Nedskrivningar, beskriver 

hur beräkningen av en nedskrivning av värdet på en tillgång ska gå till. Den 

information som ska lämnas beträffande nedskrivningar framgår också i 

rekommendationen. RR 17 är baserad på IAS 36, Impairment of Assets, 

och trädde i kraft 1 januari, 2002.  

 

RR 17 gäller inte för varulager, uppskjutna skattefordringar eller tillgångar 

som redovisas enligt rekommendationen om entreprenadkontrakt eller 

ersättning till anställda. Med undantag för aktier och andelar i 

dotterföretag, intresseföretag och joint ventures omfattar den inte heller 

finansiella tillgångar.  

 

3.1 Definition av begrepp  

•  Försäljningskostnader är kostnader som är direkt hänförliga till 

avyttringen av tillgången. Dessa kan bestå av exempelvis 

förflyttningskostnader och stämpelskatt.    
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•  Aktiv marknad innebär enligt RR 17 att handeln avser likvärdiga objekt, 

att det normalt finns intresserade köpare och säljare samt att 

informationen om priser är allmänt tillgänglig.  

 

•  Redovisat värde är det som står i balansräkningen. 

 

3.2 Nedskrivning  

När det finns något som tyder på att tillgångens värde kan ha minskat ska 

ett återvinningsvärde fastställas. Om detta återvinningsvärde är mindre än 

det redovisade värdet ska tillgången skrivas ned och beloppet ska 

kostnadsföras omedelbart och därmed belasta periodens resultat.  

 

3.3 Återvinningsvärdet 

Återvinningsvärdet är det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och 

nyttjandevärde. Nettoförsäljningsvärde är det samma som marknadsvärde 

minus direkta försäljningskostnader. Nyttjandevärde är ett diskonterat 

avkastningsvärde inklusive ett beräknat restvärde i slutet av perioden.  

 

Om en tillgång inte har tillräcklig omsättning på en aktiv marknad kan det 

vara svårt att fastställa ett nettoförsäljningsvärde. När så är fallet kan 

istället återvinningsvärdet utgöras av nyttjandevärdet om det finns skäl att 

tro att det väsentligt överstiger nettoförsäljningsvärdet.  

 

Beräkning av återvinningsvärdet för en enskild tillgång förutsätter att 

tillgången ensam ger upphov till ett kassaflöde som i allt väsentligt är 
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oberoende av kassaflödet från andra tillgångar eller grupper av tillgångar. 

Om det inte är möjligt att fastställa återvinningsvärdet på en enskild 

tillgång skall företaget fastställa återvinningsvärdet på den 

kassagenererande enheten som den enskilda tillgången tillhör. Med 

kassagenererande enhet menas den minsta grupp av tillgångar som 

oberoende av andra tillgångar eller grupper av sådana, gemensamt ger 

upphov till löpande inbetalningsöverskott. 

    

3.3.1 Nettoförsäljningsvärde 

Enligt RR 17 är det priset som finns i ett bindande avtal mellan oberoende 

parter, med avdrag för kostnader som har ett direkt samband med 

försäljningen av tillgången, som är det bästa uttrycket för ett 

nettoförsäljningsvärde. När tillgången omsätts på en aktiv marknad men ett 

bindande försäljningsavtal saknas, utgörs nettoförsäljningsvärdet av 

marknadspriset (köpkursen) minus försäljningskostnader. Om det saknas 

både bindande avtal och en aktiv marknad för tillgången så bestäms 

nettoförsäljningsvärdet utifrån det pris som beräknas kunna uppnås vid 

försäljning mellan kunniga parter som är välinformerade, oberoende av 

varandra och som vill att transaktionen genomförs, minus försäljnings- 

avvecklingskostnader.  

 

3.3.2 Nyttjandevärde 

Nyttjandevärde är nuvärdet av framtida betalningsöverskott som företaget 

anser kunna tillgodogöra sig genom att utnyttja tillgången plus ett beräknat 

restvärde. De bedömningar av framtida kassaflöden som görs grundas på 

rimliga och verifierbara antaganden och är företagets bästa uppskattningar 

av de ekonomiska förhållanden som antas gälla under tillgångens 
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återstående nyttjandeperiod. Här ska externa faktorer ges stor betydelse. 

Bedömningarna baseras också på företagets senast fastställda 

budgetar/prognoser vilka omfattar högst fem år om inte en längre 

tidsperiod kan motiveras. Företagets uppskattningar av de framtida 

kassaflödena och diskonteringsfaktorn ska stämma överens med de 

antaganden som gjorts om inflationstakten. Diskonteringsfaktorn ska anges 

före skatt.     

 

3.4 Fastställande av om en tillgång ska skrivas ner 

Överstiger det redovisade värdet återvinningsvärdet har tillgången minskat 

i värde och ska då skrivas ner. Vid varje bokslutstillfälle ska företaget 

bedöma om det finns någon indikation som talar för att en tillgång har 

minskat i värde. Vid en sådan bedömning tillämpas väsentlighets-

principen13. Om det föreligger någon indikation om värdeminskning ska 

företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde.  

 

De indikationer, externa och interna, som ett företag minst måste ta hänsyn 

till vid bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger återges nedan 

exakt enligt RR 17. De faktorer som berörs är inte en fullständig 

redogörelse då det i det enskilda fallet kan finnas även andra indikationer.  

 

3.4.1 Externa indikationer 

a)  Under perioden har tillgångens marknadsvärde minskat väsentligt, av 

andra orsaker än tillgångens ålder eller normala användningssätt.  

b)  Väsentliga förändringar i teknologi, marknadsförutsättningar eller i den 

ekonomiska och legala miljön har inträffat under perioden, eller väntas 

                                                           
13 Se avsnitt 4.4.5  
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inträffa inom en snar framtid, med negativa effekter på den marknad som 

tillgången är avsedd för.  

c)  Marknadsräntorna eller marknadens avkastningskrav på investeringar 

har ökat under perioden på ett sätt som kan förväntas påverka den 

diskonteringsfaktor som används för att beräkna tillgångens 

nyttjandevärde och väsentligt minska tillgångens återvinningsvärde.  

d)  Företagets redovisade egna kapital överstiger börsvärdet.  

 

3.4.2 Interna indikationer 

e)  Tillgången är tekniskt föråldrad eller har skadats 

f)  Betydande förändringar har ägt rum under perioden eller väntas äga rum 

inom en snar framtid, som på ett negativt sätt påverkar möjligheten att 

utnyttja tillgången för avsett ändamål. Ett exempel kan vara att företaget 

planerar att avveckla eller omstrukturera den verksamhet till vilken 

tillgången hör eller att avyttra tillgången i förtid.  

g)  Den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är sämre, 

eller kommer att bli sämre, än vad som tidigare antagits.   

 

Gäller nedskrivningen en tillgång vars värde tidigare har skrivits upp ska 

den del som motsvarar nedskrivningen överföras från uppskrivningsfonden 

till fritt eget kapital.14 Det nya redovisade värdet fördelas över tillgångens 

återstående nyttjandeperiod varvid framtida avskrivningar anpassas efter 

detta nya värde.  

3.4.3 Återföring av en nedskrivning  

Om värdet på tillgången skulle öka och om det inte är en tillfällig ökning 

skall nedskrivningen återföras, dock inte till högre värde än innan 

                                                           
14 Årsredovisningslagen 4:8 
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nedskrivningen minus normala avskrivningar. Det belopp som återförs ska 

påverka periodens resultat. Företaget ska därför vid varje bokslutstillfälle 

fastställa om det finns indikationer som tyder på att en tidigare 

nedskrivning, helt eller delvis, inte längre är motiverad. En beräkning av 

återvinningsvärdet ska göras om det finns sådana indikationer. 

Indikationerna utgör till största delen en spegelbild av de indikationer som 

redogörs för ovan, men utan punkt d och e.15  

 

3.5 Upplysningar 
För varje slag av tillgång ska det alltid lämnas upplysningar om 

nedskrivningar och återföringar som påverkat resultatet under perioden och 

vilka poster i resultaträkningen som påverkats, samt vilken påverkan på 

uppskrivningsfonden händelserna har haft. Ett företag som har gjort eller 

återfört en nedskrivning där beloppet är av väsentlig betydelse för 

företagets redovisning som helhet är, enligt RR 17, skyldigt att lämna 

upplysningar om bland annat de händelser och omständigheter som ligger 

bakom beslutet. 

 

3.5.1 Sammanfattning av tillämpandet av RR 17  

Nedanstående figur (figur 3.1) visar en sammanfattning av hur RR 17 

tillämpas på en tillgångs redovisade värde. Vid varje bokslutstillfälle gör 

företaget en bedömning om det finns några externa- och/eller interna 

indikationer på att tillgångens redovisade värde har minskat. Om inga 

indikationer tyder på att en värdeminskning har ägt rum kommer det 

tidigare redovisade värdet att fortsättningsvis vara detsamma.  

 

                                                           
15 FARs samlingsvolym 2001, s 797 
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Om företaget istället gör bedömningen att det finns indikation på att värdet 

har minskat görs en beräkning av återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet 

utgörs av det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. 

När återvinningsvärdet är beräknat jämförs det med det redovisade värdet. 

Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet så görs en 

nedskrivning och det beräknade återvinningsvärdet blir fortsättningsvis det 

redovisade värdet som presenteras i balansräkningen.    

 
 
 Tillgångens redovisade 

värde 

RR 17  
Externa och interna 

indikationer 

Beräkning av Återvinningsvärde 

Nettoförsäljningsvärde Nyttjandevärde

Beräknat  Återvinningsvärde 

JA NEJ 

REDO VISAT VÄRDE  
Figur 3.1: Vägen till redovisat värde 
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4 REDOVISNING 
I detta kapitel redogör vi för redovisningens grunder och mål. Vidare 

definierar vi vad en tillgång är och förklarar sedan de redovisnings-

principer som vi anser vara relevanta för uppsatsen.  

 

4.1 Mål med redovisning16  
Redovisningens existensberättigande är grundat på att förmedla 

information till olika användare av sådan. I takt med att ekonomiska och 

sociala förhållanden förändras och ny kunskap och teknologi uppstår kan 

också kraven på än mer användbar information förväntas. Redovisare 

måste alltid vara beredda att tillgodose de nya behov som kan uppstå och 

sträva efter att förbättra kvaliteten på informationen som lämnas.  

 

Kam väljer att dela in redovisningens mål i tre områden: information till 

grund för beslut, informationens användare samt information som är 

användbar. 

 

4.1.1 Information till grund för beslut  
Att redovisningsinformation är till för beslutsfattande eller som 

värderingsunderlag beträffande en specifik organisation är en vida 

accepterad föreställning. Företagsledare är ansvariga inför företagets 

aktieägare. Dessa vill veta hur ledningen för företaget har använt de 

ekonomiska resurser som anförtrotts dem. Informationen som lämnas om 

hur ledningen har uppfyllt deras förvaltande förpliktelser används av 

ägarna för att bedöma ledningens prestation.  

 

                                                           
16 Kam, s 47 ff.  
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Information för beslut omfattar mer än bara information om 

företagsledningen. För potentiella investerare och kreditgivare används 

informationen, ibland med hjälp av olika modeller, för att försöka förutspå 

framtiden. Detta innebär att informationen används till att se framåt istället 

för att se bakåt och konstatera vad som redan har uppnåtts.  

 

Framtida händelser och värden kan bara tas fram genom gissningar. 

Eftersom dessa eventuella händelser och värden ännu inte har infunnits är 

gissningarna inte objektiva och kan då inte heller tjäna som ett tillförlitligt 

underlag för beslutsfattande. Det som ligger närmast framtiden men 

fortfarande grundad på verkligheten är nutiden. Följaktligen är, enligt 

många redovisare, nuvärdet det mest relevanta värdet vid beslutsfattande. 

Likväl menar förespråkare av konventionell redovisning att historiskt 

anskaffningsvärde fortfarande är relevant underlag vid fattande av beslut.  

 

4.1.2 Informationens användare 
De största grupperna av investerare som använder sig av informationen är 

ägarna och långivarna. De största grupperna av kreditgivare kan 

exempelvis vara leverantörer av gods och tjänster, kunder och anställda 

med fordringar, samt kreditinstitut och privata placerare. Andra användare 

är bland annat analytiker.  

 

4.1.3 Information som är användbar 
Vad är användbar information? Snävt tolkat så är information användbar 

om den förmedlar en tämligen säker grund för investerare och kreditgivare 

så att dessa kan uppskatta storlek, när det infaller och osäkerhet i framtida 

kassaflöde. Investerare vill veta om och när de kan få avkastning och det 

satsade kapitalet tillbaka. De vill också veta hur mycket de kan få om de 
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vill sälja sina andelar (aktier). Kreditgivare vill veta om företaget är 

kapabelt till att betala tillbaka lånen eller om de kommer att erhålla någon 

ränta. Naturligtvis hoppas både investerare och kreditgivare att deras 

satsade pengar ska ge en hög avkastning. Om detta ska inträffa beror 

mycket på företagets förmåga att generera ett gynnsamt kassaflöde.  

 

Kam sammanfattar den hierarki av redovisningsegenskaper som Financial 

Accounting Standards Board (FASB) presenterar i sin ”Statements of 

Financial Accounting Concepts”, nummer 2. Den behandlar 

användbarheten i information som ligger till grund för beslut: 

  

1. Relevans 

a) Prognosvärde 

b) Feedbackvärde  

c) Aktualitet 

 

2. Tillförlitlighet  

a) Verifierbarhet 

b) Neutralitet 

c) Trovärdighet 

 

FASB menar där att relevans och tillförlitlighet är de två primära 

egenskaperna som gör information användbar för beslutsfattare. Som 

sekundära egenskaper ses jämförbarhet och konsekvens vilka interagerar 

med relevans och tillförlitlighet. Nyttan med informationen som lämnas 

måste vara större än kostnaderna för att ta fram den. Detta tillsammans med 

att informationen ska vara väsentlig 17  är restriktioner som påverkar 

användbarheten som följer med den.  
                                                           
17 Se avsnitt 4.4.5  
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Relevans definieras som informationens förmåga att påverka dess 

användares beslut. För att informationen ska vara relevant måste den, enligt 

Kam, vara logiskt relaterad till ett speciellt beslut som ska fattas. 

Informationen är också relevant om den kan reducera osäkerhet i de 

variabler som berörs av beslutet. Prognosvärdet innebär att en 

beslutsfattares förmåga att förutsäga framtida händelser kan förbättras. 

Feedbackvärdet innebär att det ges en möjlighet att bekräfta eller korrigera 

tidigare förväntningar och beslut. Att det är aktuell information som finns 

tillgänglig när ett beslut ska fattas är viktigt. Om inte betydelsefull 

information når beslutsfattaren innan informationen förlorar sin förmåga att 

påverka beslutet så saknar den relevans.  

 

Tillförlitlighet definieras som den egenskap som ska försäkra att 

informationen är tämligen fri från fel och partiskhet samt återger vad den 

avser att återge. Generellt kan tillförlitlighet ses på två sätt. 1. att påstå att 

ett redskap som mäter något är tillförlitligt är detsamma som att påstå att 

det går att lita på att det verkligen gör det jobb som det förväntas göra. 2. 

ett mått är tillförlitligt om det ger en korrekt kvantitativ beskrivning av de 

aktuella förhållanden, objekt eller händelser som det vill redogöra för. 

Verifierbarhet är en viktig beståndsdel inom redovisningen, men den är 

endast meningsfull om det sätt som informationen tas fram på är allmänt 

accepterad, samt att det är möjligt för personer, oberoende av varandra, att 

kunna dra likvärdiga slutsatser utifrån samma information. Neutralitet 

innebär att det sätt som väljs att presentera informationen på är fritt från 

förutfattade meningar. Trovärdighet, vilket enligt Kam är det mest kritiska 

inslaget i tillförlitlighet, rör hur väl ett mått eller beskrivning motsvarar den 

ekonomiska händelse som vill återspeglas.  
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4.2 Grund för redovisning18 
Grundläggande regler för redovisningen benämns vanligtvis för principer. 

Med princip menas en generellt accepterad regel som är tänkt att fungera 

som vägledning. Detta innebär att redovisningsprinciperna inte ger en exakt 

föreskrivning om hur alla händelser i en organisation ska registreras. 

Följaktligen är det mycket som kan skilja mellan olika organisationer vad 

gäller redovisningens utformning.  

 

Delvis är dessa skillnader oundvikliga eftersom en detaljerad 

sammansättning av regler omöjligen kan vara tillämplig på alla 

organisationer, och delvis återspeglar skillnaderna att redovisare har en viss 

handlingsfrihet att själva avgöra vilket som är bästa sätt att bokföra och 

rapportera specifika händelser på inom ramen för de generellt accepterade 

redovisningsprinciperna. Läsare av redovisningsrapporter bör inse att de 

inte kan ta till sig innehållet på bästa sätt innan de har kännedom om vilka 

av de likvärdigt accepterade tillvägagångssätten som valts av den 

redovisningsansvariga person som har sammanställt rapporten.     

 

Redovisningsprinciperna är fastställda av människan. Till skillnad från 

exempelvis kemi, fysik och andra naturvetenskaper är inte redovisningens 

principer härledda utifrån grundläggande axiom, inte heller kan de 

verifieras genom observationer och experiment. Istället har de utvecklats 

under en lång tid och den processen pågår konstant.  

 

4.3 Relevans, objektivitet och genomförbarhet 
Det allmänna accepterandet av en redovisningsprincip beror på hur väl den 

uppfyller de tre grundläggande kriterierna relevans, objektivitet och 
                                                           
18 Anthony et. al  



Kapitel 4 – Redovisning 

30 

genomförbarhet. En princip har relevans i den utsträckning den resulterar i 

information som är meningsfull och användbar för den som är i behov av 

att veta något om en viss organisation. Enligt Smith ska informationen vara 

väsentlig. Detta innebär att varken mängden, detaljrikedomen eller 

exaktheten i informationen bör ökas om inte förändringen förväntas 

påverka något beslut19.  

 

En princip stärker objektiviteten i den omfattning som den lämnade 

informationen är fri från redovisarens egna bedömningar. Objektivitet 

innebär tillförlitlighet och pålitlighet. Även verifierbarhet innefattas vilket 

är ett sätt att operationalisera objektiviteten med avseende på möjligheten 

att ta reda på om informationen är korrekt. Detta kan göras med hjälp av 

kvitton, fakturor eller motsvarande och genom värderingar med hög grad 

av konsensus, exempelvis börsvärderingar av aktier och råvaror. 20 Kam 

skriver att redovisare under lång tid har tillstått nödvändigheten i att 

använda objektiv information.  

 

 

Genomförbarhet för en princip kan mätas utifrån i vilken utsträckning den 

kan bli förverkligad utan onödiga kostnader eller komplexitet. Dessa tre 

kriterier hamnar ofta i konflikt med varandra. I vissa fall kan det mest 

relevanta alternativet att redovisa på vara det minst objektiva och det minst 

lämpliga med avseende på genomförbarhet. 

 

                                                           
19 Smith, s 26 
20 Thomasson et. al, s 111  



Kapitel 4 – Redovisning 

31 

4.3.1 Vad är en tillgång? 
Tillgångar är resurser som ägs eller kontrolleras av företag, har uppkommit 

som en följd av en transaktion eller händelse och som sannolikt kommer att 

medföra framtida ekonomisk nytta.21  

 

Ekonomiska resurser kännetecknas bland annat av knapphet. På grund av 

detta har samhället formulerat regler som definierar fysiska och juridiska 

personers rätt att kontrollera användningen av dessa och tillgodogöra sig 

avkastningen. Reglerna kommer främst till uttryck i äganderätten, vilket 

innebär att om företaget äger en resurs så har det vanligtvis även kontroll 

över den. Kunnig och lojal personal betraktas exempelvis inte som en 

tillgång i redovisningen eftersom ett anställningskontrakt varken ger 

äganderätt eller kontroll över de anställda. Vid leasing av en tillgång är 

kontrollen det avgörande kriteriet, inte den formella äganderätten. Det vill 

säga att om villkoren i kontraktet mellan leasegivaren och leasetagaren är 

skrivna så att leasetagaren helt kontrollerar tillgången och kan tillgodogöra 

sig avkastningen av den, tas den upp som en tillgång i leasetagarens 

redovisning.22  

 

Den framtida ekonomiska nyttan kommer ur företagets perspektiv till 

uttryck i att det finns kunder som är beredda att betala för resursen eller de 

varor och tjänster som kan produceras med hjälp av den. Konkret innebär 

det att resursen förväntas ge upphov till positiva kassaflöden som en följd 

av att den säljs eller används i företaget.23  

 

I Sverige är tillgångar uppdelade i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Skillnaden på dessa begrepp framgår av 

                                                           
21 Riahi-Belkaoui, s 141  
22 Smith, s 90-91 
23 Smith, s 91 
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Årsredovisningslagen, 4:1, vilken säger att ”Med anläggningstillgång 

förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i 

verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång”. 

Gränsdragningen mellan dessa två kategorier har betydelse i två 

hänseenden. Dels gäller olika värderingsregler för anläggnings- och 

omsättningstillgångar, dels ska de tas upp under olika rubriker i 

balansräkningen. 24  Ett exempel på materiella anläggningstillgångar är 

fastigheter.  

 

4.4 Redovisningsprinciper 

4.4.1 Fortlevnadsprincipen 
Fortlevnadsprincipen innebär ett antagande om att ett företag kommer att 

fortsätta sin verksamhet tillräckligt länge för att hinna förverkliga sina 

projekt, åtaganden och pågående aktiviteter. Principen förutsätter alltså 

både att företaget inte förväntas att bli föremål för likvidation inom 

överskådlig framtid samt att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet 

under obestämd tid framöver. 25   I Årsredovisningslagen 2:4 står att 

läsa ”Företaget skall förutsättas fortsätta sin verksamhet”.  

 

Om ett företag är på väg att likvideras kommer redovisningen att försöka 

värdera alla dess resurser till vad de kan vara värda för en potentiell köpare. 

Fortlevnadsprincipen försvarar en värdering av ett företags tillgångar på 

icke-likvideringsbasis som utgör underlag för avskrivning. Detta förklaras 

på två sätt: för det första är inte ett likvidationsvärde, det vill säga ett nutida 

försäljningsvärde, lämpligt att använda vid tillgångsvärdering då 

fortlevnadsprincipen i många värderingssituationer föreskriver att historisk 

                                                           
24 FARs samlingsvolym 2001, s 917 
25 Riahi-Belkaoui, s 164 
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anskaffningsutgift används. För det andra så sker en avskrivning av 

anläggningstillgångar över deras tänkta ekonomiska livslängd och inte över 

en kortare period på grund av en förväntad likvidation.26  

 

4.4.2 Anskaffningsvärdesprincipen27 
En grundläggande regel inom redovisningen, som också är närbesläktad 

med fortlevnadsprincipen, är att en tillgång vanligtvis initialt bokförs till 

det pris som betalas för den, det vill säga till dess anskaffningskostnad. En 

annan benämning som används är historisk anskaffningsutgift. När det 

gäller icke-monetära tillgångar så sträcker sig anskaffningsvärdesprincipen 

till att låta anskaffningskostnaden gälla som värde för all efterföljande 

redovisning av tillgången. Detsamma gäller inte för monetära tillgångar 

vilka tas upp till Fair Value (Fair Value innebär värdet till vilket en tillgång 

kan överlåtas mellan villiga parter som båda har ett intresse av att 

transaktionen genomförs och att den inte sker vid en påtvingad likvidation).   

 

Icke-monetära anläggningstillgångar  
Till följd av att tillgångar med tiden av många olika anledningar varierar i 

värde så speglar vanligtvis inte det redovisade värdet vad en icke-monetär 

tillgång verkligen är värd, med undantag för tidpunkten då tillgången 

införskaffas. Det är därför en avsevärd skillnad mellan hur en icke-monetär 

tillgångs värde redovisas efter införskaffandet och den dagliga 

lekmannamässiga föreställningen om att en tillgång redovisas till vad den 

verkligen är värd.  

 

Som exempel på ovanstående kan vara att ett företag köper en bit mark, en 

icke-monetär tillgång, för priset av 100 000 kronor. Detta är samtidigt det 

                                                           
26 Riahi-Belkaoui, s 164 
27 Anthony et. al, s 29-30 
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värde som bokförs som anskaffningsvärde. Oavsett om samma bit mark ett 

år senare kan säljas för 75 000 kronor eller för 150 000 kronor så sker det 

med utgångspunkt i denna princip vanligtvis ingen förändring av det 

redovisade värdet. Detta visar att det värde som en tillgång redovisas till 

inte anger dess verkliga värde. Generellt kan det med säkerhet sägas att ju 

längre ett företag har ägt en icke-monetär tillgång, desto mindre troligt är 

det att värdet som redovisas motsvarar dess nutida verkliga värde.  

 

Som framgått så tillämpas anskaffningsvärdesprincipen på icke-monetära 

tillgångar. Detta ger en förträfflig bild av de problem som det innebär att 

applicera de tre grundläggande kriterierna relevans, objektivitet och 

genomförbarhet på en redovisningsprincip. Hur det arbetet lyckas är som 

tidigare nämnts avgörande för om principen kommer att accepteras. Om det 

enda kriteriet var relevans så skulle redovisning av värde utifrån 

anskaffningskostnad inte vara försvarbart. Detta kan förklaras med att 

investerare och andra användare av finansiell information är mer 

intresserade av vad ett företags tillgångar är värda idag och inte vad värdet 

var vid anskaffningstidpunkten.  

 

Att redovisa till anskaffningsvärdet ger däremot en förhållandevis objektiv 

grund vid redovisning av icke-monetära tillgångar. Alternativet att försöka 

uppskatta det verkliga värdet på tillgångarna är mindre objektivt. Anthony 

skriver att användande av marknadsvärden eller nuvärden i redovisningen 

skulle vara svårt och kostsamt. Det skulle kräva att rapportutfärdaren för 

varje enskild tillgång försöker följa upp- och nedgångar genom att 

uppskatta det verkliga värdet under varje redovisningsperiod. Istället leder 

anskaffningsvärdesprincipen till ett mycket mer genomförbart 

redovisningssystem för icke-monetära tillgångar. Resultatet blir att 
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användare av informationen får göra egna uppskattningar av tillgångarnas 

värde med hjälp av både rapporten och övrig information som finns att 

tillgå på marknaden.  

 

Anskaffningsvärdesprincipen innebär inte att alla icke-monetära tillgångar 

kvarstår till sin ursprungliga anskaffningskostnad under hela den tid som 

företaget äger dem. Utgiften för en sådan tillgång som har en lång men 

ändå inte obegränsad livslängd reduceras systematiskt under dess hela 

livslängd genom avskrivningar. Avskrivningsbeloppet har ingen nödvändig 

koppling till förändringar i marknadsvärdet eller i tillgångens verkliga 

värde. Sammanfattningsvis tyder ett användande av anskaffningsvärdes-

principen på att det finns en vilja att offra en del relevans i utbyte mot 

större objektivitet och större genomförbarhet.  

 

I Årsredovisningslagen 4:3 beträffande anskaffningsvärde på 

anläggningstillgångar står att läsa: ”Anläggningstillgångar skall tas upp till 

belopp motsvarande utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning 

(anskaffningsvärdet), om inte annat följer av 4-6 § § eller 12 §.”28 

 

4.4.3 Försiktighetsprincipen  
Försiktighetsprincipen utgår från att företagsledare är människor. Precis 

som de flesta människorna vill företagsledare visa upp en gynnsam rapport 

över hur företaget som de ansvarar för har presterat.29  

 

Riahi-Belkaoui menar att det är vid denna överoptimism hos ledare och 

ägare, samt vid behandling av den osäkerhet som finns i vår omvärld som 

försiktighetsprincipen har använts. Den har också fungerat som ett skydd 

                                                           
28 FARs samlingsvolym 2001, s 283 
29 Anthony et. al, s 56 
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för borgenärer mot en oberättigad spridning av ett företags tillgångar via 

utdelning.  

 

Tillgångar och skulder är ofta värderade under osäkerhet.  

Redovisningsansvariga har reagerat på detta genom att inta en försiktigare 

ställning. När de ställs inför värden som innehåller en viss osäkerhet 

föredrar de att ha fel genom en underskattning av positiva bokföringsposter 

såsom tillgångar, intäkter och vinster, samt genom en överskattning av 

negativa bokföringsposter såsom skulder, kostnader och förluster. Detta har 

i praktiken lett till att alltid antecipera förluster men aldrig vinster. 30 

Anthony med flera sammanfattar försiktighetsprincipens grundtanke enligt 

följande: 

 

1.  Bokför en intäkt endast när den är tämligen säker.    

2.  Bokför en kostnad så snart den är rimligen möjlig.  

 

När det gäller värdering av tillgångar skriver FAR att försiktigheten inte får 

drivas så långt att den kommer i konflikt med kravet på rättvisande bild av 

ställning och resultat, det vill säga att lagen inte tillåter en medveten 

undervärdering och uppbyggande av dolda reserver. Årsredovisningslagen 

tar upp försiktighet under 2:4.  

 

4.4.4 Matchningsprincipen  
Inom redovisningen handlar matchningsprincipen om att först fastställa 

intäkterna och sedan matcha dem mot de utgifter för de resurser som 

använts för att generera intäkterna. Det ideala sättet att matcha intäkter med 

kostnader är genom att hitta ett orsak-verkansamband mellan dessa.31 För 

                                                           
30 Kam, s 528  
31 Kam, s 283 
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att på ett korrekt sätt kunna mäta nettoeffekten från en bestämd händelse i 

en redovisningsperiod, ska både intäkter och kostnader som påverkats av 

denna händelse tas upp i samma redovisningsperiod. 32  Ett exempel på 

utgifter som matchas är enligt Smith anskaffningskostnader för 

anläggningstillgångar. Den resursförbrukning som sker under respektive 

redovisningsperiod tas upp som kostnad i form av årliga avskrivningar. I 

Årsredovisningslagen tas matchningsprincipen upp under 2:4, på följande 

vis: ”Intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret skall tas 

med oavsett tidpunkten för betalningen”.  

 

4.4.5 Väsentlighetsprincipen  

Väsentlighet avser betydelsen av en transaktion eller händelse för en 

informationsanvändare i termer av relevans, i förhållande till värdering 

eller beslutsfattande. Transaktioner som har en obetydlig ekonomisk 

påverkan på ett företags resultat behandlas som förbrukning och tas upp 

som en kostnad i perioden istället för att tas upp som en tillgång.33 Enligt 

Wolk bestäms nivån för vad som är väsentligt av redovisarna från fall till 

fall, vilket leder till att detta kan variera mycket mellan olika redovisare, 

företag och även individuellt över tiden. Det som avgör vilken information 

som visas upp kan vara till vem den riktar sig. 34  Redovisningsrådets 

rekommendationer behöver inte tillämpas på oväsentliga poster. Detta leder 

oss fram till Redovisningsrådets definition av väsentligt, vilken citeras i sin 

helhet nedan:  

 

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan ha 

                                                           
32 Anthony et. al, s 59 
33 Riahi-Belkaoui 
34 Karlsson & Sandstedt 
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betydelse för de beslut som användarna fattar på basis av den information 

som lämnas i de finansiella rapporterna. Att en post bedöms vara 

oväsentlig innebär inte att den kan utelämnas från redovisningen med 

hänvisning härtill. Innebörden är i stället att posten inte nödvändigtvis 

behöver behandlas i full överensstämmelse med de principer som angivits i 

rekommendationen. 

 

Vid bedömning av om t. ex. en post är väsentlig kan beloppets relativa 

storlek i vissa fall ha avgörande betydelse. I andra fall kan andra 

bedömningsgrunder vara avgörande. Avgörandet måste ske på basis av en 

professionell bedömning som i det enskilda fallet tar hänsyn till de aktuella 

förhållandena. 

 

Exempel på information som är av betydelse med utgångspunkt från en 

annan bedömningsgrund än beloppets relativa storlek är uppgifter som 

krävs enligt lag, föreskrifter och redovisningsrekommendationer, där det är 

uppenbart att beloppens storlek inte är av avgörande betydelse.” .35  

 

Som för andra styr- och informationssystem i företag gäller även för 

redovisningen att kostnaderna för att lägga upp, använda och underhålla 

systemet inte ska överstiga nyttan med detsamma. Orimligt sofistikerade 

redovisningssystem bör undvikas och inte heller krävas. Ibland ställer 

lagstiftningen krav på redovisningen som inte ökar dess värde för 

företagsledningen som beslutsunderlag. Sådana tillfällen påminner om att 

redovisningen även ska tillgodose externa intressenters krav och inte bara 

tjäna företagsledningens syften.36 FASB betraktar väsentlighet (materiality) 

som en restriktion för både relevans och tillförlitlighet, även om det 

                                                           
35 FARs samlingsvolym 2001, s 548 
36 Thomasson et. al   
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medges att relevans har mycket gemensamt med väsentlighet. Kam anser 

också att det i första hand relaterar till relevans. Detta uttrycker han på 

följande sätt: ”If an item is not material, then it is not relevant”.37   

 

 

 
 

                                                           
37 Kam, s 516  
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5 FASTIGHETSVÄRDERING  
I detta kapitel förklarar vi vad Svenskt fastighetsindex modell innebär. Vi 
tar också upp principer och förutsättningar för värdering av fastigheter. I 
slutet av kapitlet behandlas kalkylränta och vägd genomsnittlig 
kapitalkostnad.  
 
 

5.1 Bakgrund 
Svenskt fastighetsindex (SFI) etablerades 1997 och behövs enligt de själva 

för att ge investerare möjligheter att bland annat jämföra avkastning på 

fastighetsplaceringar med avkastning för alternativa placeringar som aktier 

och obligationer. De behövs också för att göra internationella jämförelser 

och öka kunskaperna om de cykliska förloppen på fastighetsmarknaden. 

Indexet mäter erhållen totalavkastning uttryckt i procent med fastigheternas 

marknadsvärde som kapitalbas. Totalavkastningen utgörs av summan av 

direktavkastning och värdeförändring. Formeln för beräkningen 

överensstämmer med den svenska försäkringsbranschens gemensamma 

kapitalavkastningsmått som branschen använder för placeringar i alla 

tillgångsslag.  

 

SFI bygger indexet på fastighetsvärderingar och inte på verkliga 

transaktioner för att de anser att omsättningen på fastighetsmarknaden i 

Sverige inte är tillräckligt stor för att enbart med statistiska analyser av 

transaktioner spegla värdeutvecklingen för olika fastigheter.  
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5.2 Medlemmar38 
Börsnoterade eller andra fastighetsbolag, försäkringsbolag och 

pensionsfonder som äger fastigheter inom Sverige kan delta och det som 

bland annat fordras är att företaget genomför en årlig värdering av 

fastigheterna individuellt vid årsskiftet. De uppgifter som skall lämnas 

årligen är marknadsvärde, verkliga hyresintäkter, hyreskontrakt, verkliga 

drifts- och underhållskostnader, investeringar samt köp och försäljningar av 

fastigheter.  

 

Efter att ha bearbetats av Investment Property Databank (IPD) i London får 

deltagarna varje vår tillbaka en avkastningsuppskattning, både generellt och 

indelat i bostads-, kontors-, butiks- och industrifastigheter. Individuellt 

erhåller även de delaktiga företagen en rapport om hur deras resultat och 

värde förhåller sig till index. Här framhåller SFI att detta har ”visat sig vara 

ett utomordentligt underlag för olika beslut om ägande och förvaltning av 

fastighetsbestånd” i Storbritannien och i övriga länder.  

 

Sekretessen och säkerheten på IPD är hög och följer de stränga 

insiderreglerna som gäller i Storbritannien beträffande information om 

företag som noteras på Londonbörsen. Publicering utöver det årliga 

fastighetsindexet får ej heller ske utan deltagarnas godkännande.  

 

5.3 Värderingen 
Externa eller interna marknadsvärderare utför beräkningen med hjälp av 

tydliga definitioner i enlighet med en viss värderingshandledning. De 

uppgifter som kommer från företagen skall också vara godkända av det 

företagets revisor. Värderaren skall bedöma marknadsvärdet som läggs till 
                                                           
38 www.fastighetsindex.se 
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grund för avkastningsberäkningen på fastigheten. Värderingen bör inte ske 

för lång tid i förväg och besiktning av noggrannare slag bör ske vart tredje 

år.39  

 

En förutsättning som kan ändra på hela värderingen är när en tillgång skall 

avyttras, till vem, eller orsaken till avyttringen. En annan förutsättning är 

om det är köparen eller säljaren eller någon oberoende aktör som står för 

värderingen. Seriösa värderingsmän bör sträva efter ett så objektivt värde 

som möjligt men trots det skiljer sig värdet mellan olika värderingsmän åt 

ibland. Orsaken till detta beskrivs som att det är ett område med stor latitud 

av subjektiva bedömningar och olika tolkningar av förutsättningar. En 

neutral värderingsman som har anlitats av två parter bör se sitt uppdrag att 

värdera enligt en hypotetisk passiv kapitalplacerares perspektiv. En 

skiljeman som har till uppdrag att värdera något bestämmer ett pris inom en 

ram på tillgången utifrån informationen som ges från berörda parter. Det 

som måste tas hänsyn till är att fördela olika integrationseffekter mellan 

både köpare och säljare. En rådgivare får endast information från sin 

uppdragsgivare och skall beräkna ett kritiskt värde som är fördelaktigt för 

denne oberoende vad motparten har för information och önskemål. 

Utgångspunkten för en värderingsman bör vara objektivitet och det kan nås 

genom att bedömningens förutsättningar och syften klargörs samt att även 

värderarens roll och egenskap tillkännages.40  

 

För att få ett underlag för värdebedömningen skall fastighetsägaren lämna 

in följande underlag:  

 

•  Uppgifter om tecknade hyreskontrakt 

                                                           
39 www.fastighetsindex.se/swe/vagl2001.doc 
40 Löfgren 
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•  Uthyrningsbar area 

•  Hyrans fördelning på olika lokalslag 

•  Drifts- och underhållskostnadsstatistik för fastigheten tre år bakåt 

•  Beslutade investeringar 

•  Räntebidrag 

•  Taxeringsuppgifter 

•  Bostadsrättsförening och förhandlingsläge 

•  Miljöinformation 

 

5.4 Principer för värdering 
Då de flesta delmarknader inom fastighetsmarknaden har relativt få förvärv 

med varierande villkor är kassaflödesmodellen att rekommendera. Vid 

slutet av år 2000 utfördes 98 procent av värderingen med hjälp av en sådan 

metod.41 Metoden påminner mycket om avkastningsvärde och är det värde 

på den bedömda avkastningen som tillgången kommer att generera i 

framtiden.42 

 

Ortsprismetod innebär att värdet på fastigheten bedöms efter likartade 

fastigheter som har avyttrats under en fri och öppen marknad på orten.43 Ett 

annat uttryck skulle kunna vara verkligt värde. Det är den definition av en 

tillgång som används i juridiska sammanhang och innebär det pris som en 

rationell och förståndig köpare med tillgång till rimlig information är 

beredd att betala. Skulle detta gälla en tillgång som omsätts ofta på en fri 

och öppen marknad såsom en aktie på börsen skulle börskursen vara nära 

det verkliga värdet.44  

                                                           
41 www.fastighetsindex.se/swe/vagl2001.doc 
42 Löfgren 
43 www.fastighetsindex.se/swe/vagl2001.doc 
44 Löfgren 



Kapitel 5 – Fastighetsvärdering 

45 

5.5 Kassaflödesmodell 
Kassaflödeskalkyl45 
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V = Nuvärde 
H = Hyra 
D = Drift 
U = Underhåll 
F = Fastighetsskatt 
T = Tomträttsavgäld 
RB = Räntebidrag, nuvärdet föreslås i denna handledning beräknas särskilt 
I = Investeringar i fastigheten 
R =  Restvärde 
t = Tidsvariabel 
n = Kalkylperiod 
p =  Kalkylränta på totalt kapital 

Figur 5.1: Kassaflödeskalkylmodell   Källa: Svenskt fastighetsindex 

vägledning 

 

Kassaflöde är det betalningsöverskott som kommer att infrias i framtiden. 

Enkelt räknat kan det sägas att betalningsöverskottet är resultatet av pengar 

in minus pengar ut för en investering.46  

 

För att få samstämmiga resultat från olika värderare är vissa förutsättningar 

nödvändiga. Bland annat ska kalkylen göras i nominellt penningvärde och 

kalkylperioden ska vara mellan fem och tio år. Det är endast när det finns 

hyreskontrakt som löper längre än fem år eller när det är större förändringar 

på gång efter femårsperioden som en kalkylperiod på mer än fem år ska 

tillämpas. Kommersiella hyreskontrakt ska beaktas individuellt i kalkylen 

och nuvarande hyreskontrakt anses gälla tills kontraktet löper ut.  

 

                                                           
45 www.fastighetsindex.se/swe/vagl2001.doc  
46 Brealey & Myers 
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Vakanta bostäder och lokaler ska uttryckas både som yta och procentuellt 

ekonomiskt bortfall. Drifts- och underhållskostnader får inte bedömas 

alltför schablonmässigt och ska inkludera moms i de fall moms inte kan 

kvittas. Investeringsbehov eller underhållsbrister som konstateras under 

besiktning ska avspeglas i kalkylen. Kassaflödet för fastighetsskatt och 

tomträttsavgäld bör specificeras i kalkylen. Nuvärdet skall beräknas genom 

årliga driftnetton, investeringar och räntebidrag utan beaktande av 

finansiella betalningar. Restvärdet baseras på driftnettot efter det sista 

kalkylåret. Stämpelskatt dras av från det beräknade nuvärdet innan 

marknadsvärdet anges. Parametrarna inflation, realränta, kalkylränta med 

mera ska vara motiverade och konsistenta.  

 

5.5.1 Hyresutvecklingen 
En undersökning av Statistiska centralbyrån (SCB) visade september 2001 

en inflationsförväntan på 2,1 procent hos aktörerna på penningmarknaden 

på fem års sikt. Hyresutvecklingen för varje enskilt objekt ska baseras på 

existerande och förväntade kontrakt. De enskilda fastigheternas 

marknadsposition och utvecklingen för den ekonomiska basen på orten är 

grundläggande för de framtida hyrorna. Marknadspositionen bedöms efter 

vakanssituationen för det enskilda objektet relaterat till dem som finns på 

delmarknaden och hyresutvecklingen bör relatera till inflationsantagandet. 

Hyresutvecklingen i delmarknader som har höga vakanser bör bedömas 

mot bakgrund av ortens framtida tillväxt och hyresbostädernas 

marknadsförutsättning efter andra boendealternativ. Restvärdet, som är ett 

resultat av det beräknade driftnettot efter fem eller tio år anpassas efter 

fastighetens geografiska läge och förväntad marknadsutveckling i 

förhållande till fastighetens fas i den ekonomiska livscykeln.  
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Räntebidrag bör ej ingå i driftnettot för restvärdesbedömningen och den 

långsiktiga vakansgraden bör beaktas. Denna baseras på ett uppskattat 

medeltal av vakans under en hel konjunkturcykel på hyres- eller 

fastighetsmarknaden. Nominell kalkylränta på ett totalt fastighetskapital för 

en enskild fastighet kan motiveras från aktuell, långsiktig obligationsränta 

plus fastighetsrelaterad risk. Den nominella statsobligationsräntan som har 

en löptid motsvarande kalkylperioden anser SFI vara en utgångspunkt för 

val av kalkylränta. Risktillägget består av ett generellt fastighetstillägg på 

ett till tre procent och ett tillägg för objektet i fråga som varierar mellan 

noll till fem procent. Kalkylräntan sätts lägre med säkra hyresgäster och 

högre vid osäkra. Den aktuella subventionsräntan som bestäms av Boverket 

och som normalt ligger 0,5 procent över den nominella 

statsobligationsräntan ligger till grund för den framtida 

subventionsräntan.47  

 

5.5.2 Kalkylränta 
Kalkylränta används för att fastställa det belopp som en investerare kräver 

för att låna ut sina pengar. En helt riskfri investering kan liknas vid den 

avkastning som kommer från statliga räntelån. Om någon lånar ut 100 000 

kronor till staten och är säker på att få tillbaka 105 000 kronor efter ett år 

samt att alla andra långivare vid samma tidpunkt får samma ränta kan den 

riskfria räntan sägas ligga på fem procent. Diskonteringsfaktorn för en 

sådan investering är då 0,9524 (1/1,05).48  

 

För att fastställa kalkylräntan för mera riskfyllda projekt än statliga lån 

måste alternativen för investeringen bestämmas. Om en aktiemarknads 

                                                           
47 http://www.fastighetsindex.se/swe/vagl2001.doc 
48 Brealey & Myers 
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samtliga aktier har en genomsnittlig förväntad avkastning på tolv procent 

och alternativet till en investering skulle kunna vara en sådan genomsnittlig 

aktie eller ett liknande projekt bör den kalkylräntan sättas till just det 

procenttalet. Ytterligare ett alternativ till diskonteringsränta om det inte 

finns något att jämföra med är att använda ägarnas förväntade avkastning. 

Anledningen till det är att de själva skulle kunna investera i någonting 

annat, istället för att pengarna läggs på ett osäkert projekt. För att få fram 

den kalkylränta som inte alls kommer att påverka bolagets affärsrisk 

används ibland en vägd, genomsnittlig kapitalkostnad (WACC): 

rE
T
ErS

T
SWACC ** +=  

S = skulder 

T = totala tillgångar 

rS = genomsnittlig låneränta 

E = eget kapital 

rE = avkastningskrav på eget kapital 

 

Vid investeringar med ökad risk, på grund av hur forskning lyckas eller hur 

någon annan osäker faktor slår ut, bör kalkylräntan sättas ännu högre. Ett 

möjligt utfall skulle kunna innebära att hela investeringen går förlorad om 

forskningen misslyckas. När ett nuvärde räknas ut är det alltså bra att veta 

vilken diskonteringsfaktor som ska användas.49 

 

I kalkylräntan ingår en viss riskpremie som kan väljas högre eller lägre 

beroende på bedömt riskläge. En högre riskpremie som i sin tur höjer 

kalkylräntan ger ett lägre avkastningsvärde. Ett sätt att försöka minska 

                                                           
49 Brealey & Myers  
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risken är att försöka avtala om olika villkor eller garantier för att slippa 

överraskningar i framtiden.50  

                                                           
50 Löfgren 
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6 GRANSKNINGSUNDERLAG 
Kapitlet inleds med att sammanfatta vad fastighetsbolagen uppger i sina 

årsredovisningar beträffande redovisning och värdering av fastigheter. 

Efter det följer en redogörelse över de svar vi fick av bolagen och 

analytikerna vid våra intervjuer.   

 

6.1 Redovisning i årsredovisningarna  
Samtliga företag (Castellum, Drott, Hufvudstaden, Tornet och Wihlborgs) 

har uppgivit att deras respektive årsredovisningar är upprättade i enlighet 

med Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer samt 

Redovisningsrådets Akutgrupps uttalanden. Wihlborgs skriver explicit att 

de också använder sig av god redovisningssed i Sverige vilket hos de 

övriga framgår av revisionsberättelsen. Från och med 1 januari, 2002 

tillämpar företagen RR 17 när det gäller nedskrivningar, med undantag av 

Drott som har tillämpat den sedan 2001.    

 

Materiella anläggningstillgångar, vilka i årsredovisningarna för ovan 

nämnda företag omfattar bland annat fastigheter, har upptagits till 

anskaffningsvärde med tillägg för ackumulerade uppskrivningar samt med 

avdrag för ackumulerade nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar 

enligt plan. Avskrivning sker enligt systematisk plan över tillgångens 

ekonomiska livslängd och utgår från redovisat anskaffningsvärde. I fall där 

det har utförts värdehöjande investeringar, som medför att prestandan 

förbättras i förhållande till den nivå som gällde då fastigheten 

ursprungligen förvärvades, görs ett tillägg till anskaffningsvärdet. Tornet 

gör avskrivningar på sina fastigheter, exklusive mark och nedskrivning, 

med en procent samt skriver av aktiverade värdehöjande åtgärder med fem 
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procent.   

 

Utgifter för reparationer och underhåll för att bevara eller återställa den 

nivå som gällde då respektive fastighet anskaffades kostnadsförs direkt i 

perioden. Castellum kostnadsför i princip alla utgifter för 

hyresgästanpassningar när de uppkommer medan Wihlborgs periodiserar 

större sådana anpassningar över hyreskontraktens löptider.  

 

6.2 Värdering    
Samtliga företag redogör i sina årsredovisningar för hur de har värderat 

sina tillgångar. Drott och Wihlborgs har använts sig av externa värderare 

medan Hufvudstaden och Castellum har fastställt tillgångsvärdena genom 

intern värdering. Tornet har använt både extern och intern bedömning.  

 

6.2.1 Castellum 
Istället för att ta hjälp av en extern värderare har Castellum valt en intern 

värderingsmodell. Den modellen bygger på en långsiktig 

avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med 

differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på bland annat läge, 

ändamål, skick och standard.  

 

Fastighetsbeståndets värde beräknas i denna modell som summan av 

nuvärden av driftsöverskott minskat med antagna investeringar under de 

närmaste nio åren samt nuvärdet av bedömt restvärde år tio. Restvärdet 

utgörs av summan av de nuvärden som kommer av driftsöverskott under 

tillgångens återstående ekonomiska livslängd. Till detta läggs det bedömda 

marknadsvärdet av obebyggd mark. De tyngst vägande värdedrivande 



Kapitel 6 – Granskningsunderlag 

53 

faktorerna i värderingsmodellen, vilka är av avgörande betydelse för 

fastighetsbeståndets beräknade värde, är avkastningskravet och antagandet 

beträffande den framtida reala tillväxten.  

 

Efter att ha stämt av varje fastighets bokförda värde med den interna 

värderingsmodellen ansåg inte Castellum att något nedskrivningsbehov 

förelåg under 2002.  

 

6.2.2 Drott 
När Drott definierar marknadsvärdet följer de den definition som finns 

angiven i European Value Standard. Den säger kortfattat att 

marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och 

öppen marknad. Som huvudmetod vid värdebedömningarna har 

kassaflödeskalkyler använts. Drotts externa värdering av 

fastighetsbeståndet har genomförts i enlighet med riktlinjerna i Svenskt 

fastighetsindex (SFI) värderingshandledning. De anger att det främst är 

sjunkande marknadshyror och ökade vakanser för kommersiella fastigheter 

i Stockholmsområdet som ligger till grund för nedskrivningarna under 

2002.  

 

6.2.3 Hufvudstaden  
Hufvudstaden uppger att de skriver ner tillgångarna till det beräknade 

återvinningsvärdet vid indikation om att det redovisade värdet eventuellt 

inte kommer att kunna återvinnas, vilket är helt i linje med RR 17. När 

Hufvudstaden fastställer nettoförsäljningsvärde sker det genom interna 

värderingar. Hur dessa värderingar beräknas eller vad de grundar sig på 

framgår inte av årsredovisningen år 2002.  
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6.2.4 Tornet 
De externa värderingsinstituten NewSec och CB Richard Ellis har värderat 

93 procent av Tornets fastigheters totala bokförda värde. Resterande del har 

internvärderats. Den interna värderingen har skett med hjälp av en 

värderingsmodell baserad på fastigheternas kassaflöde och som förutsätter 

att fastighetsbeståndet innehas långsiktigt. Fastighetsvärdet beräknas som 

nuvärde av de närmaste tio årens kassaflöde med tillägg för nuvärdet av 

restvärdet vid periodens slut. Tornet uppger i sin årsredovisning följande 

antaganden och förutsättningar som grund för värderingen: Inflationen har 

antagits bli 1,5 procent per år under hela kalkylperioden. Hyresökningar 

uppgår till högst inflationen beroende på hyreskontraktens utformning för 

olika lokaltyper. Hyran 

anpassas till marknadshyran vid kontraktstidens utgång. 

Driftskostnadsökningar har prognostiserats till att i normalfallet öka högst i 

takt med inflationen.  Kalkylräntan har varierat från 8,3 procent till 13,1 

procent beroende på  riskpremie. Kalkylräntan har anpassats för att täcka in 

värdepåverkan från  kostnader för regional administration. Uthyrnings-

gradens utveckling har  prognostiserats för varje fastighet efter ort, lokaltyp 

och aktuell marknadssituation. Utgifter för värdehöjande åtgärder om 870 

Mkr har beaktats.  Driftslikviditetens inverkan har inte beaktats.  

 

På fastighetsmarknader där likviditeten är god, exempelvis Stockholm och 

Malmö, utgör externvärderingen bedömt marknadsvärde. På marknader där 

utbud och efterfrågan är mer begränsat beräknas det bedömda 

marknadsvärdet som medelvärdet av intern och extern värdering.  

 

6.2.5 Wihlborgs 
Wihlborgs svenska fastighetsbestånd är externvärderat. Som underlag för 



Kapitel 6 – Granskningsunderlag 

55 

värderingen finns de uppgifter Wihlborgs har lämnat om hyreskontrakt, 

vakanta ytor, löpande drift- och underhållskostnader samt investeringar.  

Värdebedömningen är baserad på kassaflödesanalyser och 

kalkylförutsättningarna grundar sig likt Drott på de riktlinjer som SFI har 

tagit fram.  

 
 

 C D H T W 
Följer Årsredovisningslagen x x x x x 
Följer Redovisningsrådets rekommendationer x x x x x 
Följer Redovisningsrådets Akutgrupp x x x x x 
Använder god redovisningssed x x x x x 
Tillämpar RR 17 x x x x x 
Intern värdering x  x x  
Extern värdering  x  x x 

  
Figur 6.1: Sammanfattning av bolagens redovisning 

 
Matrisen ovan sammanfattar vad bolagen uppger i sina årsredovisningar. 

Förkortningarna motsvarar (C)astellum, (D)rott, (H)ufvudstaden, (T)ornet 

och (W)ihlborgs.  
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6.3 Intervjusvar från fastighetsbolagen 
Här presenterar vi en sammanfattning av svaren som vi fick från 

fastighetsbolagen.  

 

Hur går Ni tillväga för att beräkna nyttjandevärdet vid värdering av 

tillgångar? 

De fem fastighetsbolagen beräknar nyttjandevärdet i princip enligt RR 17. 

Castellum pekar på att det i princip inte finns två fastigheter som är 

likadana men nämner ingenting om olika indikationers påverkan. Drott går 

strikt på de värden de har fått från DTZ (internationell fastighetsrådgivare) 

och säger att de har gjort vissa tester varje kvartal om det finns indikationer 

på nedskrivning men har inte funnit detta. Hufvudstaden har som första 

kriterium att de mäter direktavkastning på respektive fastighet för att se om 

den har förändrats. Om det vid marknadsvärdering hos Tornet framkommer 

att det föreligger ett nedskrivningsbehov på någon fastighet så beräknar de 

ett återvinningsvärde för att se om de verkligen behöver skriva ned, om 

man kan göra ett annat antagande genom nyttjandevärdesberäkning. 

Wihlborgs säger att det är sällan det blir någon diskrepans mellan det 

värdet de får från värderingsmannen och det bokförda värdet. 

  

Hur ser värderingsmodellen ut? 

Värderingsmodellen som bolagen använder är antingen Svenskt 

fastighetsindex modell eller något liknande. Castellum använder en 

kassaflödesmodell, ofta med tio års diskonteringstid. Drott säger att de 

använder en femårig kassaflödesmodell helt enligt SFI. Hufvudstaden anser 

att deras modell i princip är som SFI, det vill säga också på fem års sikt. 

Tornets värderingsmodell är en affärshemlighet avseende 

kassaflödesberäkningen som löper på tio år och Wihlborgs säger att de 
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inte kan ha några andra synpunkter än vad den externa värderaren (Ernst & 

Young) har när det gäller fastighetsvärderingen.  

 

Hur fastställs diskonteringsfaktorn? 

Grunden för en diskonteringsfaktor enligt SFI är riskfri ränta + 

fastighetspremie + individuell fastighetsrisk. Castellum anser att köparnas 

framtida avkastningskrav indikerar vad deras diskonteringsfaktor ska vara 

på. Drott utgår även de ifrån köparnas avkastningskrav och tillägger att 

deras parametrar följer SFI. Hufvudstaden utgår ifrån marknadens krav på 

rimlig, långsiktig avkastning när de sätter sin. Tornet sätter ägarnas 

avkastningskrav efter en strikt modell som ger begränsat utrymme för 

subjektiva bedömningar: 

Kalkylränta = andelen lånat kapital*(m+1) + andelen eget kapital*(m+f)  

m = marknadsrisk  f = fastighetsrelaterad risk 

 

Wihlborgs utgår helt ifrån SFI vid fastställande av diskonteringsfaktor.  

 

Har Ni med faktorer vid beräkning av nyttjandevärdet som en 

extern/oberoende värderare inte har?  

När det gäller faktorer som en extern värderare inte har finns det olika 

uppfattning från de olika bolagen. Castellum påstår att bolagen själva vet 

mycket mera om vad som händer på marknaden än vad en värderingsfirma 

gör. Däremot är de inte helt objektiva i den meningen att det alltid kan 

antas att de är bolaget själva. Drott är mera inne på att den externa 

värderingsfirman ska lämna försäljningsvärde utifrån den information som 

lämnas till dem. Hufvudstaden tror att känslan för värdering är bättre 

internt än vad den är externt. Tornet anser att man ofta hamnar lika på en 

extern och intern värdering. Wihlborgs är det enda bolag som beskriver en 
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specifik situation när faktorer kan infinna sig som påverkar en intern 

värdering mot en extern och det är när det finns byggrätter (mark under 

planförändring). Enligt Wihlborgs finns det inget kassaflöde i en byggrätt 

och på mark är det svårt att skapa ett kassaflöde. Det skulle i sådant fall 

kunna innebära en framtida försäljningsintäkt och då kan du få ett helt 

annat nyttjandevärde än nettoförsäljningsvärde. 

 

Kommentarer om Vasakronan.  

Vad bolagen anser om det som Vasakronan har gjort angående deras 

hantering av nedskrivningen av HighTech-building som nämns i vår 

inledning. Castellum håller sig neutrala och diplomatiska och framhåller att 

värdering är konst och inte någon vetenskap. Drott anser att det är teoretiskt 

möjligt att nyttjandevärdet kan avvika men det är också någonting som 

måste kunna försvaras. Hufvudstaden tycker det viktiga är att skillnaden 

kommer fram, sen kan bolaget själva ta ställning till om det tycker att det 

ena eller andra är rimligt. Wihlborgs tycker att det är Vasakronans eget 

bekymmer men att det inte skapar trovärdighet att hantera frågan på det 

viset. 

 

Vad skulle det kunna bero på att ett marknadsvärde skiljer sig från ett 

nyttjandevärde? 

Castellum anser att om det finns någonting som kan visa att den interna 

värderingen är mera korrekt så får bolaget redovisa det och få det synat 

nästa år då det görs en gång till. Drott är inne på att om ett bolag är 

betydligt effektivare på grund av att det har ett större område med större 

synergieffekter så kan det då ha lägre kostnad än vad en oberoende köpare 

som ska köpa en styckfastighet har. Hufvudstaden anser att det kan finnas 

olika uppfattningar om vad som är rimligt och rätt men det är viktigt att det 
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offentliggörs så att intressenten själv får ta ställning till det. Tornet menar 

att de och en köpare kan ha olika användningsområden för fastigheten i och 

med att de själva inte sitter i fastigheten. Nyttjandevärdet är det värde som 

Wihlborgs får genom den externa värderingen. De använder sig av det 

värdet när de en gång om året värderar sitt fastighetsbestånd.  

 

Har det medfört ökade kostnader för er att följa instruktioner i RR 17? 

När det gäller en ökning av kostnader på grund av RR 17 anser alla bolag 

att den är obetydlig eller marginell i och med att den uppföljningen redan 

görs i större eller mindre utsträckning.  

 

Anser du som företrädare för ett börsnoterat bolag att ni får större 

förtroende och har lägre riskpremie på aktien tack vare att ni har en extern 

värdering och att ni följer den? 

Castellum ser inte kopplingen extern värdering - lägre riskpremie som 

självklar. Drotts bedömning är att deras trovärdighet blir större tack vare att 

de är medlemmar av SFI och följer deras standard, samtidigt är det en fråga 

som ständigt diskuteras. Hufvudstaden anser att det höjer förtroende endast 

genom att redovisa de externa värdena och visa på differensen mellan de 

och de interna värdena. Själva offentliggörandet är väsentligt för 

förtroendet, ju större differens, desto bättre förklaring. Tornet anser att 

investerarnas riskprocent på den fastighetsrelaterade aktien minskar. 

Wihlborgs ser det som ett måste att ha en extern värdering men att den 

mera är inriktat på trovärdigheten än på RR 17. 

 

Finns det ett osäkerhetsintervall från det redovisade värdet och det 

verkliga värdet och i sådana fall hur stort? 

Ett eventuellt osäkerhetsintervall mellan det redovisade värdet och det 
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verkliga anser alla bolagen pendlar mellan plusminus fem till tio procent. 

Wihlborgs hävdar dock att det värderade värdet enligt SFI är avsevärt 

lägre, kanske ända ned till tjugo procent. 

 

 

6.4 Intervjusvar från analytikerna 
Här presenterar vi svaren på våra intervjufrågor till Simon Blecher och 

Per Lindvall som båda representerar externa bedömare. Det som sägs 

nedan är en sammanfattning av intervjuerna och innehåller inte våra 

åsikter.   

 

 

1. Kan det extra arbetet för företagen vad gäller oftare bedömning om i fall 

det redovisade värdet har förändrats på tillgångarna försvaras med att 

relevansen för användaren därmed ökar? 

Blecher svarar att det är bra att relevansen ökar eftersom det är bra 

information för alla att veta vad tillgångar är värda. Lindvall säger att det 

på något sätt kanske ger relevans jämfört med att bara ha 

anskaffningsvärdena och eventuella nedskrivningar, nettovärdena. Han 

menar att det är ett bättre värde men är tveksam till om det verkligen ska in 

i balansräkningen då det medför andra konsekvenser eftersom 

nedskrivningar och uppskrivningar inte är kassaflöden. När exempelvis ett 

fastighetsbolag analyseras så görs det substansberäkningar vid sidan om 

resultaträkningen, med hjälp av poster som kassaflöden. Lindvall tycker att 

det kan skapa förvirring att gå ifrån anskaffningsvärdena.   
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2.  Med vilken grad av precision anser Ni att det redovisade värdet speglar 

det faktiska värdet? 

Blecher anser att alla värderingar är behäftade med osäkerhet men menar 

att det redovisade värdet är ett bra riktmärke. Lindvall säger att det delvis 

är Svenskt fastighetsindex som kommer att ligga i botten och tror att det 

finns en fara i att det tittas för mycket på den typen av index och att urvalet 

är ganska begränsat. På något sätt är det transaktioner som ska underbygga 

de här värdena. Om det är så att transaktionerna går ner på grund av att det 

istället finns ett bra index att jämföra sig med, så finns det en fara i att 

informationsvärdet urholkas. Det är också ett begränsat antal aktörer, en 

handfull, som gör den här typen av värderingar och då uppstår samma 

problematik som vad gäller revisorerna, det vill säga att det blir ett antal 

värderare som ges utrymme till ganska subjektiva bedömningar i 

värderingarna. Det leder till ett ömsesidigt beroende mellan de företagen 

som köper de här värderingarna och de som utför värderingarna. Han 

menar att det då kan leda lite fel. Som Lindvall har förstått så är det i en del 

fall även så att de ledande befattningshavarna, i exempelvis fastighetsbolag, 

har bonusen kopplad till det värde de skapar och då kan mycket av det 

värdeskapandet hänga på värderingen. Det är en risk som inte ska förringas.  

 

Han tror att det alltid har funnits en skepsis mot precisionen och trots att en 

vilja finns att värderingarna görs tror han knappast att någon analytiker tar 

det för någon slags sanning när företag värderas. Detta beror på att det 

finns en mängd andra faktorer som gör att värden ”bränns” av eller skapas i 

de bolag som är mera bolagsspecifika.  
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3. Hur användbart är det redovisade värdet på tillgångarna vid en 

företagsvärdering? 

Blecher anser att det redovisade värdet är mycket användbart och särskilt 

när det gäller fastigheter. Lindvall tycker det är en ”input” som kan finnas 

med men att det på något vis måste sättas i relation till hur relevant det är 

för företaget. Lindvall hänvisar till sin artikel51 där han menar att priserna, i 

exempelvis Stockholms innerstad, ibland sätts av aktörer som kanske har 

en annan skattesituation och som därmed har ett billigare kapital. 

Naturligtvis kan de då betala mera och frågan är då om bolag som aldrig 

kommer att sälja sina fastigheter, på basis av detta, ska värdera upp sina 

tillgångar. Hänsyn måste alltså också tas till strategin och skattesituationen, 

samt hur det allmänt sköts. Det finns ju exempelvis bolag som Drott som 

har fyra hundra anställda eller något liknande och väldigt tung central 

administration. Det fångas inte upp i balansräkningen utan det får du själv 

räkna något nuvärde på den ”avbränningen” och det kan vara ganska stort.  

  

4.  Har RR 17 minskat eller ökat tillförlitligheten i det redovisade värdet? 

Blecher anser kort att det har ökat. Lindvall tycker att ”när man har det 

historiska anskaffningsvärdet då vet man ju vad man har”. Han tycker det 

är bättre att lägga det ”nya” värdet vid sidan om eftersom det redovisade 

värdet med RR 17 kommer att kunna variera ganska mycket. Informationen 

är bra och väsentlig men han har fortfarande svårt att se att det ska tas in i 

balans- och resultaträkningen.  

 

5. Vilken betydelse har det för tillförlitligheten i det redovisade värdet 

beroende på om företagets värdering är gjord internt eller externt? 

Enligt Blecher är en värdering som har utförts externt mycket mer trovärdig 

än den som har gjorts internt. Lindvall tycker också att en extern värdering 
                                                           
51 Artikel i Dagens Industri, 24 april, 2003   
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har en högre tillförlitlighet än en intern, vilket han även tror är en generell 

uppfattning. Han anser att det inte är rimligt att värderingen ska ske internt 

eftersom han tror att det vid en intern värdering blir ledningen som ska 

värdera sig själv, om intern värdering ändå sker ska det motiveras varför 

det väljs före extern. Istället är det bättre att företaget ger ägare eller läsare 

av årsredovisningen den information de behöver för att kunna göra en egen 

värdering.  

 

6. Hur ser Ni på Vasakronans agerande när de förkastade en extern 

värdering till förmån för sin egen? 

Blecher håller fast vid att det finns mer trovärdighet i en extern värdering, 

dessutom har han själv tittat på Vasakronans agerande och insett att deras 

interna värdering är för optimistisk. Enligt Lindvall är Vasakronans 

agerande väldigt märkligt. Han tycker det visar att det går att hålla på att 

schackra med värden utifrån egna önskemål, vilket medför att det är svårt 

att få något riktigt förtroende för den typen av värderingar. Det belyser 

risken med att bolagen väljer den värdering som ger bäst effekter för 

företagets ledning. Han påstår också att när oberoende värderingsinstitut 

blir/är medvetna om det här så kommer det, eftersom att de är beroende av 

den typen av uppdrag, att finnas en risk för att de i första hand 

tillfredsställer ledningens behov framför att ge en objektiv värdering. I alla 

fall kan det finnas tendenser till att det mer eller mindre görs 

felberäkningar.  

 

7. Hur viktigt är det för Dig som extern bedömare att företagen åläggs 

skyldighet att ändra det redovisade värdet när indikation om 

värdeförändring uppstår vid varje delårsrapport?  

Blecher anser att det är viktigt eftersom det ökar transparensen. Lindvall 
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tycker inte det. Det skulle i sådant fall vara om ett bolag befinner sig i 

någon slags finansiell stressituation där det är tveksamt hur det kommer att 

gå, då kan det ha ett värde men oftast vet analytiker när de följer ett sådant 

bolag hur marknaden utvecklas och så vidare. Värderingarna är ett bra 

hjälpmedel men det är inte hela sanningen när du ska värdera en aktie, 

därför tror Lindvall att det inte har någon jättestor betydelse eller att det 

tillför så mycket att ålägga dom skyldighet.  

 

8. Har RR 17 bidragit till att öka riktigheten och förtroendet för det 

redovisade värdet eller är det en papperstiger? 

Blecher hoppas att RR 17 har bidragit till att öka riktigheten och 

förtroendet men att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser. 

Lindvall tycker att det redovisade värdet är mera riktigt när det baseras på 

anskaffningsvärden än när det görs löpande värdering. Om det med 

riktighet menas vad som är det närmaste verkliga värdet på tillgångarna så 

kanske det har ökat, men han tycker ändå att det införs en variabel som rör 

sig upp och ner vilket på något sätt kan störa hela bilden av redovisningen. 

Därför tillför det inte särskilt mycket och kanske blir det då lite av en 

papperstiger.  

 

Lindvall menar vidare att det blir väldigt märkligt också eftersom det finns 

vissa delsegment av fastighetsmarknaden som är så pass likvida att det går 

att prata om att värdena är riktiga. Men det finns även bolag som äger 

fastigheter runt om i landet där marknaderna helt enkelt inte är likvida. Då 

görs en traditionell företagsvärdering där du går på kassaflöden och ser vad 

de har för utveckling, det vill säga att du ser det som en “going concern” 

och inte som en slaktkalkyl.  
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7 GRANSKNING 
Kapitlet inleds med en granskande jämförelse mellan RR 17 och de tre 

grundläggande kriterierna samt redovisningsprinciperna. Efter det redogör 

vi för granskningen av information vi har fått från fastighetsbolagen och 

analytikerna. Granskningen innehåller våra egna åsikter och tankar.  

 

7.1 Granskande jämförelse 
Vi anser att syftet med Redovisningsrådets rekommendationer är bra och 

att det görs försök att uppnå detta med RR 17 men tycker ändå att det 

öppnar upp för en diskussion kring redovisningens grundläggande kriterier; 

relevans, objektivitet och genomförbarhet.  

 

Vi håller med Anthony om att en detaljerad sammansättning av regler 

omöjligen kan vara tillämplig på alla organisationer. Den handlingsfrihet 

som ges ställer krav på informationsanvändaren att vara medveten om detta 

och att själv kunna göra vissa tolkningar. Vi anser därför att det vid 

användande av det redovisade värdet på tillgångar krävs att bland annat ha 

god kännedom om RR 17 för att veta hur värdet har tagits fram.  

 

7.1.1 Relevans och objektivitet 
Enligt vår mening är det bra att redovisningen ständigt utvecklas och 

strävar efter att förbättra informationen för dess användare. Vi anser att RR 

17 bidrar till att öka relevansen i det redovisade värdet eftersom det i viss 

mån försöker spegla verkligheten. Det är bra med hög relevans vilket kan 

ge bättre underbyggda beslut. Priset för högre relevans är här att 

objektiviteten försämras och att utrymme ges för en högre grad av 
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subjektiva bedömningar. Vi tycker det är bra att användare får så 

verklighetsnära information som möjligt men inte till vilket pris som helst. 

Objektiviteten är det grundkriterium som är av stor betydelse för 

tillförlitligheten i det redovisade värdet. Ett antal olika beslut som måste 

fattas utifrån företagens egna uppskattningar om dess ekonomiska 

förhållanden, helt i linje med vad RR 17 föreskriver, leder till att 

objektiviteten försämras. Det kan exempelvis vara beslut beträffande 

indikationerna för nedskrivning eller val av faktorer vid beräkning av 

nyttjandevärde.  

 

Vi ser en fara i att ge avkall på objektiviteten eftersom det kan skada 

förtroendet för all information som lämnas av företag. Vi anser också att 

det är oerhört viktigt att den information som rapporteras är lätt att verifiera 

vilket försvåras om subjektiva bedömningar får ta större plats. Ett sätt att 

verifiera ett värde är att det tas fram genom en värdering med hög grad av 

konsensus. Det är uppenbart att det sätt som Vasakronan tillämpar RR 17 

på vid i inledningen nämnda värdering inte bygger på hög grad av 

konsensus mellan företaget och NewSec. Detta ser vi som ett problem med 

RR 17, det vill säga att den verkar öppna för vida tolkningar av hur den ska 

tillämpas, vilket vi inte tycker är bra.  

 

7.1.2 Genomförbarhet 
När det gäller genomförbarhet så medför RR 17 ytterligare ett regelverk 

som rekommenderas att följas. De bedömningar som ska göras när det 

gäller om ett värde kan anses ha förändrats sedan det senaste 

rapporttillfället innebär ytterligare arbetsuppgifter för företagen. Vi anser 

att det vid bearbetning av nya rekommendationer noga bör övervägas om 

arbetsbördan för företagen motsvaras av nyhetsvärdet för externa bedömare 
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i den framtagna informationen.  

 

7.1.3 Redovisningsprinciper 
Vi har konfronterat RR 17 med för uppsatsen relevanta 

redovisningsprinciper. Dessa är tänkta som en vägledning vid 

redovisningsbeslut och vi anser att de ska ges stor vikt vid framtagande av 

nya rekommendationer. Vi kan se tydliga spår av fortlevnadsprincipen i RR 

17. De visar sig genom att prognoserna som föreskrivs vid beräkning av 

nyttjandevärdet ska omfatta högst fem år om inte ett längre perspektiv kan 

motiveras. Samtidigt tycker vi att det uppstår en konflikt mellan RR 17 och 

vad som sägs i fortlevnadsprincipen när det gäller värdering av tillgångar. 

RR 17 föreskriver att det redovisade värdet ska skrivas ned och därmed 

följa eventuella fluktuationer på marknaden medan fortlevnadsprincipen 

anser det olämpligt att använda ett nutida försäljningsvärde och föreskriver 

många gånger användande av historisk anskaffningsutgift istället. Här är 

ännu ett exempel på hur RR 17 verkar ta ett steg ifrån ett objektivt bestämt 

värde. Vi vet att det nutida försäljningsvärdet faktiskt kan utgöras av en 

verkligt genomförd transaktion på en aktiv marknad, men det kan 

fortfarande vara nyttjandevärdet som ligger till grund, vilket vi anser gör att 

tillförlitligheten minskar eftersom det då handlar om mer subjektiva 

bedömningar.  

 

När vi granskar RR 17 utifrån vad som sägs i anskaffningsvärdesprincipen 

hittar vi en del intressanta aspekter. Till att börja med så framgår det i den 

principen att det är anskaffningskostnaden som gäller som värde för all 

efterföljande redovisning. RR 17 går rakt emot detta genom att föreskriva 

att tillgångars värde ska justeras. Återigen är det objektiviteten som offras. 

Vi tycker att anskaffningskostnaden är ett bra värde att använda sig av i 
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rapporterna därför att det är det pris som en gång verkligen betalats för 

tillgången och har en hög grad av objektivitet, förutsatt att som ovan sägs, 

transaktionen har skett på en aktiv marknad. Att värdet sedan generellt sett 

skiljer sig mer i förhållande till nutida värdet med tiden anser vi vara av 

mindre betydelse då alla läsare har möjlighet att skaffa sig sin egen 

uppfattning om vad dagens värde är via den information som finns 

tillgänglig på marknaden.  

 

Vi finner det uppenbart att RR 17 tar ett steg bort ifrån 

anskaffningsvärdesprincipen och objektiviteten i anskaffningsvärdet. Vi 

anser att en förändring inte ska göras om den inte istället ger en ökning av 

objektiviteten och enligt vår mening stärker tillförlitligheten i det 

redovisade värdet.  

 

Något som kan tala för RR 17 är att den närmar sig den lekmannamässiga 

uppfattningen om att en tillgång redovisas till vad den är värd. Det stämmer 

ju inte riktigt men RR 17 förhindrar åtminstone att tillgångar är för högt 

redovisade. Vi tycker det är bra om informationen blir mer lättillgänglig 

och  medför att antalet externa läsare av redovisningsrapporter ökar 

eftersom det ställer krav på företagen att sköta sig.  

 

Anskaffningsvärdesprincipen innebär som bekant att avskrivningar på 

tillgångar också redovisas. Här kan vi se likheter med vad som sägs i RR 

17. Rekommendationen tar hänsyn till avskrivningar vid exempelvis 

återföring av en nedskrivning samt genom att det nya avskrivningsbeloppet 

beräknas utifrån det ”nya” värdet. Det tycker vi är bra.  

 

Att RR 17 föreskriver att ett tillgångsvärde ska skrivas ned när 
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förutsättningar för detta är uppfyllda menar vi ligger i linje med vad 

försiktighetsprincipen säger. Vi tror att de gånger beräkningen av 

nettoförsäljningsvärdet sker via extern värdering också kan förhindra 

medveten undervärdering eftersom återvinningsvärdet motsvarar det högsta 

av nettoförsäljnings- och nyttjandevärdet. Matchningsprincipens inverkan 

på RR 17 kan vi se i och med att rekommendationen kräver att både 

nedskrivning och återföring ska kostnadsföras i respektive period. Orsak-

verkan-sambandet tillgodoses därmed.  

 

När det görs bedömningar som gäller ifall det finns indikationer på en 

värdeförändring så ska enligt RR 17 hänsyn tas till väsentlighetsprincipen. 

Den subjektiva bedömningen bygger på olika redovisningsansvarigas till 

viss del egna tolkning av vad som är väsentligt eller inte. Vi tycker inte att 

det är bra och anser heller inte att det skapar någon ökad trovärdighet för 

det redovisade värdet.  

 

När det gäller det tillkommande arbete med värdering av tillgångar som 

följer av RR 17 så tycker vi det är viktigt att återigen fråga sig om det 

kostar mer än det smakar, det vill säga om värdering vid varje 

rapporttillfälle ger den nytta för användaren som det kostar för företaget att 

ta fram den.  

 

7.2 Granskning av information från fastighetsbolagen  

7.2.1 Indikationer 
När det gäller de externa och interna indikationerna som ska påbjuda en 

beräkning av återvinningsvärdet anser vi att vi inte har fått helt klara 

besked från bolagen. Castellum pratar om att det till stor del handlar om 
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semantik och att det bara finns ett säkert sätt att få fram det rätta värdet på 

fastigheten och det är genom att sälja den. Tyvärr nämner de ingenting om 

indikationer. Drotts metod att gå strikt på de värden de har fått från DTZ 

samt att de har gjort vissa tester varje kvartal ger enligt oss ett trovärdigt 

intryck mycket tack vare att de har använt en extern värderingsfirma. Vi 

anser att testerna inte hade varit lika trovärdiga om de bara hade gjort en 

intern värdering. Att mäta direktavkastningen på respektive fastighet som 

Hufvudstaden gör är i linje med RR 17, framför allt punkt 7g som handlar 

om att den interna rapporteringen indikerar att tillgångens avkastning är 

sämre eller kommer att bli det. Tornet lägger huvudvikten på punkt 7a som 

indikerar att tillgångens marknadsvärde har minskat väsentligt, av andra 

orsaker än tillgångens ålder eller normala användningssätt. Wihlborgs säger 

att det sällan dyker upp indikationer som tyder på att det redovisade värdet 

skulle skilja sig från marknadsvärdet. De osäkerhetsintervall mellan 

redovisat och verkligt värde som fluktuerar bland bolagen ligger på ungefär 

plusminus tio procent. Stämmer det intervallet så borde det enligt vår 

mening även inverka på bolagens sätt att se på hur allvarliga de externa och 

interna indikationerna är. 

  

7.2.2 Värderingen 
Värderingsmodellen som bolagen använder sig av skiljer sig mest åt när det 

gäller antal års löptid. Castellum har tio års diskonteringstid och talar gärna 

om att kalkylering aldrig får upphöjas till någon form av exakthet på grund 

av att något sådant inte existerar. Drott använder en värderingsmodell på 

fem år helt enligt SFI:s regler och Hufvudstadens värderingsmodell löper 

oftast på fem år och är i princip som SFI:s. Tornets hemliga värdering såg 

inte vi som att öppenheten i redovisningen skulle drabbas utan att det var 

lika naturligt som att en whisky- eller parfymtillverkare har en blandning 
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som de vill hålla hemlig för konkurrenterna. Svagheten är dock att 

värderingen löper på tio år, och att graden av subjektiva bedömningar är 

svår att avgöra är ytterligare en nackdel. Teoretiskt sett skulle alla kunna 

hävda en affärshemlighet för att på det viset slippa behöva redovisa allting 

helt öppet. Wihlborgs säger att de omsätter hela sin tillgångsmassa vart 

sjunde eller åttonde år. De anser mer att de köper och säljer än förvaltar så 

därför diskonterar de endast på fem år och det är precis vad SFI och RR 17 

föreskriver. Vi anser att en del bolags motivering till att de diskonterar mer 

än fem år är minst sagt otillräcklig. 

 

7.2.3 Kalkylränta 
Diskonteringsfaktorn skall enligt RR 17 anges före skatt och återspegla 

marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde. Det verkar som att 

alla bolagen har valt ett sätt som ligger i linje med RR 17:s punkt 49a, 

vilken säger att företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad kan 

användas som utgångspunkt för bestämmande av diskonteringsfaktorn. Vi 

har ingen synpunkt på bolagens sätt att fastställa sin kalkylränta.  

 

7.2.4 Faktorer 
När det gäller beräkning av nyttjandevärdet finns det i princip inga 

ytterligare faktorer som bolagen kan lägga till jämfört med vad den externa 

värderingsfirman har tillgång till. Att en del bolag anser att de själva vet 

mera om sitt fastighetsbestånd än vad en extern värderare gör har inte så 

mycket med ytterligare faktorer att göra men kan sägas vara en del av den 

subjektiva bedömningen.  

 

7.2.5 Vasakronan 
Det som Vasakronan gjorde i och med att de inte godkände NewSecs 
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nedskrivning av en del fastigheter är det ganska lågmälda kommentarer om. 

Castellum vill dock gärna framhålla att värdering är konst och inte någon 

vetenskap. Vi håller med Castellum i det uttalandet men vill nog gärna 

tillägga att av alla olika konstarter inom ekonomin är inte värderingen den 

som är mest frigjord och oförutsägbar utan det finns vissa ramar att hålla 

sig inom trots allt. Drotts uppfattning om att det är teoretiskt möjligt men 

att ett förfarande likt Vasakronans måste kunna försvaras är enligt oss en 

godtagbar förklaring. Vi hade nog föredragit ett annat försvar än det som 

kom från Vasakronans stjärnrevisor 52 , i synnerhet eftersom samma 

revisionsbyrå har mycket andra uppdrag för just Vasakronan. Hufvudstaden 

säger att det viktigaste är att skillnaderna kommer fram och att var och en 

sedan själv får ta ställning. Vi anser att det fungerar någorlunda bra på ett 

börsnoterat bolag eftersom börskursen ändras utifrån investerarnas 

uppfattningar om företaget, vilket inte sker för ett icke noterat bolag. 

Tornet hade ingen kommentar. Att det enligt Wihlborgs skulle vara 

Vasakronans eget bekymmer, men att det inte skapar trovärdighet att 

hantera frågan på det viset, håller vi delvis med om. Det stämmer att det 

inte skapar trovärdighet men däremot är ett statligt bolags bekymmer även 

skattebetalarnas bekymmer. Om beslutet att inte följa NewSecs 

rekommendation om nedskrivning skulle bero på någon resultatsbonus hos 

ledningen är det enligt oss synnerligen allvarligt. Att våra tillfrågade bolag 

väljer en passiv och ibland försvarande ställning i frågan känns lite 

alarmerande, inte bara för deras trovärdighet utan även för RR 17:s 

trovärdighet.  

 

7.2.6 Skillnader i värde 
Det som skulle kunna skilja sig mellan en fastighets marknads- och 

nyttjandevärde kan enligt bolagen bero på olika faktorer som exempelvis 
                                                           
52 Artikel i Dagens Industri, 27 februari, 2003 
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vem det är som värderar och vilka synergieffekter som går att utvinna. En 

bostadsrättsförening som köper en fastighet behöver till exempel inte räkna 

på risken som blir tack vare att de inte kan sälja eftersom de ska bo i 

fastigheten. En utländsk köpare kan ha lägre skattesats vilket gör att 

han/hon har billigare kapitalkostnad.53 

 

7.2.7 Kostnader 
Att bolagen inte har valt att beklaga sig över att de har fått mer att göra 

sedan RR 17 infördes tror vi att det kan finnas flera orsaker till. En skulle 

kunna vara den uppenbara, att de faktiskt har gjort all beräkning förut. En 

annan orsak skulle kunna vara att RR 17 är något av en papperstiger 

åtminstone när det gäller de börsnoterade bolagen som mer eller mindre är 

tvungna att följa vissa rekommendationer och visa en god attityd utåt för 

aktiens skull. Att bedömning av om det finns indikationer på att en 

nedskrivning måste göras vid varje delårsrapport verkar heller inte vara 

något större problem. Castellum pekar på att det först ska hända något 

extremt med en fastighet för att nedskrivning ska prövas. Om begreppet 

extremt är liktydigt med RR 17:s ”väsentligt” ligger det helt i linje med vad 

rekommendationen beskriver. Vi tycker att extremt är ett starkare begrepp 

och därmed inte synonymt med väsentligt. Därför anser vi att en 

bedömning måste ske innan något extremt inträffar. Drott säger att om det 

kommer bli mycket värderingar på grund av indikationsutfall så kan det bli 

ökade kostnader även om det inte rör sig om någon jättekostnad. 

Hufvudstaden och Tornet säger att eventuella delårsned-

skrivningsprövningar ligger inom kostnaden för nuvarande 

affärsverksamhet och Wihlborg har redan nu en intern värdering varje 

kvartal. Med ledning av att värdering och nedskrivning alltid har funnits 

verkar det inte som om kostnaderna har ökat på grund av RR 17.   
                                                           
53 Artikel i Dagens Industri, 24 april, 2003 
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7.3 Granskning av information från analytikerna  
 

Analytikerna är överens om att det är bra med ökad relevans. Det håller vi 

delvis med om men anser också att Lindvall har rätt när han ifrågasätter om 

det ska redovisas något annat värde än anskaffningsvärdet i 

balansräkningen. När anskaffningsvärdet kan frångås med stöd av RR 17 

och därmed skapa förvirring för användaren av rapporten tycker vi inte att 

RR 17 lever upp till den del av Redovisningsrådets syfte med 

rekommendationerna som säger att det ska vara hög kvalité på de 

finansiella upplysningar som är av betydelse för externa beslutsfattare. Vi 

anser att anskaffningsvärdet är ett mera objektivt och bra värde att använda. 

 

I vår undersökning har vi upptäckt att bolagen ofta använder sig av bland 

annat Svenskt fastighetsindex när det enligt RR 17 ska beräknas ett 

återvinningsvärde. Lindvalls åsikter om att jämföra för mycket med ett 

index och att det är ett begränsat antal aktörer som utför värderingar anser 

vi pekar på att RR 17 inte riktigt når upp till tidigare nämnda syfte eller 

medför att tillförlitligheten i det redovisade värdet ökar.  

 

Vi ser också en fara i att RR 17 kan användas rent opportunistiskt eftersom 

den enligt vår mening öppnar upp för fler subjektiva bedömningar bland 

annat i samband med belöningssystem. Eftersom det redovisade värdet 

anses användbart, särskilt för fastigheter, så tycker vi att en 

rekommendation som RR 17 ska sträva efter att öka objektiviteten i det 

redovisade värdet för tillgångar som fastigheter. Att det finns en risk med 

att de externa värderingsinstituten kan anpassa värdena efter sin 

uppdragsgivares önskemål anser vi inte är bra på grund av det kan innebära 

att värderingen från början blir för hög. Detta kan få till följd att den första 
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externa indikationen i RR 17 inte kommer att bli aktuell.  

 

Angående frågan om RR 17 har minskat eller ökat tillförlitligheten i det 

redovisade värdet var Blechers svar endast att han trodde att 

tillförlitligheten skulle öka. Lindvall ansåg att det nedskrivningsbehandlade 

värdet inte skulle in i balans- och resultaträkningen men att informationen 

skulle visas vid sidan om. En sådan åtgärd skulle enligt oss leda till att 

nedskrivningsinformation visas i en redovisning och sedan subtraheras från 

det redovisade värdet. Visst är det bra att allt visas, om än vid sidan om 

balans- och resultaträkning men det kan även bidra till att redovisningen 

blir mer otydlig. Redan idag skriver fastighetsbolagen ut både redovisade 

och marknadsvärden på sina tillgångar och finns det nedskrivna värden så 

finns det även information om det.  

 

Båda analytikerna anser att en värdering som utförts externt representerar 

mycket mer trovärdighet och tillförlitlighet än en som gjorts internt. Vi 

instämmer i detta under förutsättning att värderingsinstitutet är oberoende. 

RR 17 har en svaghet i att inte förorda extern värdering. Vi tycker att 

bolagen istället ska ge ut all information som krävs och låta investerare 

göra sina egna värderingar och genom det undvika risken för partiska 

bedömningar i redovisningen.   

 

Analytikerna anser att Vasakronans agerande både är märkligt och att dess 

interna värdering är för optimistisk. Vi är kritiska till det utrymme RR 17 

lämnar för fria tolkningar av hur ett värde ska behandlas när vi ser att ett så 

stort fastighetsbolag kan påstå sig följa RR 17 samtidigt som det 

fullständigt ignorerar NewSecs externa värdering till förmån för sin interna. 

Återigen kommer de subjektiva bedömningarna som ligger till grund för 
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nyttjandevärdet fram i ljuset. Vi tycker att det ska strävas efter att få fram 

värden som bygger på minsta möjliga subjektivitet och hitta en acceptabel 

balans mellan relevans och objektivitet. 

 

Det råder delade meningar när det gäller betydelsen av att ändra det 

redovisade värdet vid varje delårsrapport. Vi kan se fördelar både med en 

så frekvent uppföljning och utan. Vi håller med om att så länge det handlar 

om analytiker som ändå håller sig informerade om företag som de är 

intresserade av så behöver det inte tas upp i varje rapport eftersom det bara 

är en del av en total företagsanalys. Det enda vi anser skulle kunna tala för 

att värdet ska uppdateras så ofta är att det underlättar för läsare som inte 

följer bolagen lika kontinuerligt.  

 

Blechers förklaring om att det är viktigt att företagen åläggs skyldighet att 

ändra det redovisade värdet när indikation uppstår varje delårsrapport, för 

att det ökar transparensen, tycker vi låter sunt. Att inte Lindvall tycker så 

verkar ligga i hans linje med att hålla borta nedskrivna värden från balans- 

och resultaträkningen. Lindvall tillägger dock att när det gäller bolag som 

befinner sig i en finansiell stressituation och det är tveksamt hur det ska gå 

så kan det ha betydelse. Det anser vi också vara sunt och det är det som 

mest skiljer sig från vår bedömning att det är det objektiva värdet som skall 

gälla. Anledningen till vår åsikt är bland annat Aktiebolagslagen 13:12 som 

behandlar tvångslikvidation och föreskriver kontrollbalansräkning när det 

finns skäl att tro att det egna kapitalet understiger hälften av det nominella 

aktiekapitalet. 

 

Blecher hoppas på att riktigheten och förtroendet har ökat men tycker det är 

för tidigt att dra några långtgående slutsatser. Lindvall anser fortfarande att 
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det redovisade värdet ska bygga på anskaffningsvärde och inte på löpande 

värderingar. Vår åsikt är att bristen på precision och de subjektiva 

bedömningarna gör att RR 17 inte har ökat riktigheten och förtroendet på 

dagens fastighetsvärderingar. Däremot anser vi att det är för tidigt att dra 

några långtgående slutsatser angående om rekommendationen är en 

papperstiger eller ej. 
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8 SLUTSATSER  
Här redogör vi för svaren på våra problemformuleringar och avslutar med 

en sammanfattning av dessa.   

 

När det gäller om tillämpning av RR 17 har bidragit till att öka 

tillförlitligheten i det redovisade värdet har vi fått två skilda svar från våra 

analytiker. Simon Blecher säger att det har ökat medan Per Lindvall tycker 

att anskaffningsvärdet ska fortsätta vara det redovisade värdet i 

balansräkningen. Vår egen åsikt som externa bedömare är att tillförlit-

ligheten inte har ökat. Detta grundar vi bland annat på det avsteg ifrån 

verkliga transaktioner som det innebär att jämföra för mycket mot index av 

typen SFI och att det är ett begränsat antal aktörer som utför värderingar av 

fastigheter. Vi ser även en fara i att RR 17 lämnar utrymme för 

opportunism i samband med bolagsledningars belöningssystem.  

 

Både analytikerna och vi har den åsikten att en extern värdering ger mer 

tillförlitlighet än en intern värdering. När det gäller fastigheter anser vi att 

tillförlitligheten hade varit högre om RR 17 föreskrivit extern värdering 

som utförs av oberoende värderingsinstitut. Vi anser att det är bra när ett 

värde har hög relevans men att det inte får ökas på bekostnad av lägre 

objektivitet. Objektiviteten har stor betydelse för tillförlitligheten i det 

redovisade värdet. Information som är lätt att verifiera tycker vi är mer 

tillförlitlig än den som grundar sig på subjektiva bedömningar. Även om 

inga subjektiva bedömningar skulle finnas så innebär inte RR 17 att ett 

redovisat värde speglar det verkliga värdet bättre på en tillgång om dess 

marknadsvärde överstiger anskaffningsvärdet. Detta på grund av att en 

eventuell återföring av en nedskrivning aldrig får värderas högre än 

anskaffningsvärdet minskat med planenliga avskrivningar. 
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Införandet av RR 17 har inte medfört att bolagen har fått ökade kostnader. 

Detta beror på att värdering och nedskrivningar alltid har funnits och ligger 

inom de nuvarande kostnaderna för respektive bolags verksamhet. En orsak 

till det kan enligt vår mening vara att bolagen redan tidigare har varit 

tvungna att följa vissa principer och att visa en god attityd utåt. Detta visar 

också på att genomförbarheten för RR 17 är god för fastighetsbolag 

eftersom den är möjlig att leva upp till utan ökade kostnader.   

 

Sven-Erik Johansson hade rätt när han i Balans i januari 2002 ansåg att det 

råder brist på precision i underlaget för nedskrivning. Det grundar vi bland 

annat på att subjektiva bedömningar görs när det fastställs om några ned-

skrivningsindikationer föreligger. När det gäller subjektiva bedömningar 

anser vi att det som Vasakronan gjorde inte följer RR 17 när de förkastade 

en extern oberoende marknadsvärdering till förmån för sin egen 

nyttjandevärdesberäkning. Däremot skadar det RR 17:s trovärdighet när det 

visar sig möjligt att använda rekommendationen felaktigt och klara sig 

undan trots att deras motivering var otillräcklig. Vi vill även här framhålla 

att vi tycker det är viktigt att information är objektiv och verifierbar. Att det 

enligt bolagen finns osäkerhetsintervall på cirka plusminus tio procent 

mellan redovisat värde och verkligt värde visar även det brist på precision.  

 

•  Det redovisade tillgångsvärdet på fastigheter speglar inte det verkliga 

värdet bättre på grund av RR 17:s tillämpning.  

•  RR 17 har inte medfört ökade kostnader för stora börsnoterade 

fastighetsbolag. 

•  Det råder brist på precision i underlaget för nedskrivningsbeslut när 

det gäller fastigheter.   
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