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Abstract 

 

By 1st of January 2019 the new International Accounting Standard IFRS 16 - Leases will be 

applied and replace the old accounting standard IAS 17 - Leases. The classification between 

an Operational Lease and Financial Lease according to IAS 17 – Leases, has received 

criticism for creating an incentive for corporations to account for a lease contract as an 

operational lease and therefore avoid capitalizing the contracts in the balance sheet as a right 

of use asset and lease liability. To cope with the complex of problems, as well as the 

information asymmetry that arose, IASB and FASB initiated a project that lead to the new 

accounting standard IFRS 16 - Leases. 

 

To elucidate in the new standard IFRS 16 is the fact that the lessor is not affected in the same 

extent as the lessee. The lessor method for accounting reminds of the previous standard IAS 

17 and therefore the alteration does not cause any major changes. For the lessee IFRS 16 

implies that the corporates must identify their lease contracts with a duration past twelve 

months and leased assets with a value above 5 000 USD when new. Hence the classification 

of operational and financial lease contracts will be eliminated for the lessee but remain for the 

lessor. 

 

The purpose of the thesis is to study the effects of IFRS 16 on real estate companies income 

statement and balance sheet through a qualitative approach with interviews in combination 

with a quantitative analysis of the financial quarterly reports for January to March 2019. 

Henceforth a clarification of financial ratios affected by IFRS 16 will be provided and lastly 

the study will examine if IFRS 16 may affect the valuation of properties provided with a site 

lease. The purpose of the thesis is formulated into two questions mentioned in section 1.3 

Aim. 

 

Based on the interviews conducted with representatives from three different areas of activity, 



 

relevant conclusions have been presented and the research questions have been answered with 

certainty. The transition to IFRS 16 affects key ratios such as loan-to-value, equity ratio and 

interest coverage ratio. For real estate companies, it is primarily leasing contracts in the form 

of site leasehold rights that are of importance as the real estate companies in these leases are 

lessees and thus are affected by the changed accounts. The gross profit will also be affected 

when the companies net operating income increases as a result of the fee for the site leasehold 

right, being moved from a cost that is charged in the net operating income to be a financial 

item in the form of interest. 

 

In conclusion, the study has ascertained that IFRS 16 - Leases do not affect real estate 

companies at large, neither on their financial reporting or specific financial ratios. It is 

relatively simple for the corporates to apply IFRS 16 through a simplified method, which a 

majority of the companies have chosen. However, it has emerged that is has not been an easy 

task to interpret the standard and how detailed information regarding IFRS 16 should be 

recognized in the quarterly reports. Therefore, there have been a significant difference 

between clarity as well as formation in the quarterly reports released in the first quarter 2019. 

A general opinion from several respondents have been that IFRS 16 entails extra work in the 

companies accounts but unfortunately does not lead to increased transparency, which was the 

basic idea why the new standard was developed from the beginning.  Thus, it can also be 

stated that IFRS 16 does not fully achieve its purpose in increasing transparency. 

 

The study is henceforth written in Swedish. 
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Sammanfattning 

 

Från och med den 1 januari 2019 infördes den nya internationella redovisningsstandarden 

IFRS 16 - Leases och ersätte den gamla standarden IAS 17 - Leases. Klassificeringen av 

leasingavtal mellan operationella och finansiella enligt IAS 17 - Leases har kritiserats för att 

ha skapat ett incitament för företag att redovisa leasingavtal som operationella och således 

undvika att kapitalisera kontrakten i balansräkningen som en leasingtillgång respektive 

leasingskuld. För att hantera den problematik och informationsasymmetri som uppstod 

inledde IASB och FASB ett projekt som resulterade i den nya standarden IFRS 16 - Leases.  

 

Att belysa i den nya standarden IFRS 16 är att leasegivare inte påverkas i samma utsträckning 

som leasetagare. Redovisningen för leasegivare påminner om det tidigare regelverket, IAS 17, 

och därav medför inte förändringen några större skillnader. För leasetagare innebär den nya 

standarden att bolaget måste identifiera sina leasingkontrakt som löper över tolv månader 

eller avser ett värde över 5 000 USD när tillgången var ny. Klassificeringen av operationella 

och finansiella leasingavtal kommer således att upphöra för leasetagare men kvarstå för 

leasegivare. 

  

Syftet med uppsatsen är att genom en kvalitativ ansats med intervjuer i kombination med 

kvantitativa undersökningar av kvartalsrapporter studera de förändringar som IFRS 16 medför 

på fastighetsföretags balans- respektive resultaträkning. Uppsatsen kommer även att klarlägga 

vilka finansiella nyckeltal som kommit att påverkas av IFRS 16 i bolagens finansiella rapport 

för första kvartalet 2019 och avslutningsvis undersöka om den nya standarden kan komma att 

påverka värderingen av tomträttsfastigheter. Uppsatsens syfte mynnar ut i två frågeställningar 

formulerade under avsnitt 1.3 Syfte. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts med representanter från tre olika verksamhetsområden 

har relevanta slutsatser framställts och respektive frågeställning kunnat besvarats med 



 

säkerhet. Övergången till IFRS 16 kommer att påverka nyckeltal som bland annat 

belåningsgrad, soliditet och räntetäckningsgrad. För fastighetsbolag är det främst 

leasingkontrakt i form av tomträtter som är av betydelse då fastighetsbolagen i dessa 

leasingkontrakt är leasetagare och således påverkas av den förändrade redovisningen. 

Bruttoresultatet kommer även att påverkas då fastighetsbolagens driftnetto ökar till följd av 

att avgiften för tomträtten, tomträttsavgälden, flyttas från att vara en kostnad som belastar 

driftnettot, till att vara en finansiell post i form av ränta. 

 

Avslutningsvis har konstaterats att IFRS 16 inte har någon större påverkan på fastighetsbolag, 

varken på dess finansiella rapportering eller specifika nyckeltal. Bolagen kan relativt enkelt 

tillämpa IFRS 16 genom en förenklad metod, vilka många bolag valt att göra. Det har dock 

framkommit att det inte har varit lika enkelt att tolka standarden och hur upplysningar om 

IFRS 16 ska ske konkret i kvartalsrapporterna. Kvartalsrapporterna som släppts första 

kvartalet 2019 har därav haft en spridning i tydlighet så väl som utformning. En generell 

uppfattning från flera respondenter har varit att IFRS 16 medför extra arbete i bolagens 

redovisning men leder dessvärre inte till ökad transparens, vilket var grundidén till varför den 

nya standarden togs fram från början. Således kan även konstateras att IFRS 16 inte 

fullständigt uppnår sitt syfte att öka transparensen.  
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Ordlista 

 

IASB = The International Accounting Standards Board 

Internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra internationell finansiell 

redovisning. 

FASB = The Financial Accounting Standards Board  

En amerikansk organisation som ansvarar för att utveckla och fastställa standarder för 

redovisning och finansiell rapportering. 

IFRS = International Financial Reporting Standards 

Internationell standard för redovisning. 

US GAAP = US Generally Accepted Accounting Principles  

En amerikansk standard för redovisning. 

SEC = US Securities and Exchange Commission 

En amerikansk värdepappers- och börskommission. 

BFN = Bokföringsnämnden 

Svensk statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed. 

FI = Finansinspektionen 

Svensk statlig myndighet med uppgift att övervaka den svenska finansmarknaden. 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet presenteras en sammandragen inledning följt av bakgrund och 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt introduktion till vald metod. 

 

1.1 Inledning  

Många fastighetsbolag har en viss andel av fastighetsbeståndet där bolaget inte äger marken 

som dess byggnader står på, utan leasar marken av kommunen - tomträtt med tomträttsavgäld 

som avgift. Tomträttsavgälden för nyttjanderätten har redovisningsmässigt klassificerats som 

en operationell kostnad och har därav endast belastat resultaträkningen som en driftkostnad. 

Detta förhållande har uppmärksammats under många år, bland annat av den internationella 

organisationen som arbetar för att förbättra finansiell redovisning, International Accounting 

Standards Board (IASB). Organisationen initierade en förändring, vilket från och med första 

januari 2019 resulterat i den nya redovisningsstandarden IFRS16 - Leases. Syftet med den 

nya redovisningsstandarden är att öka transparensen och göra det lättare att göra jämförelser 

emellan bolag.  

 

1.2 Bakgrund och problemformulering  

När tidigare rekommendationen IAS 17 antogs och tillämpades som en redovisningsstandard 

år 1982 klassificerades leasingavtal i två kategorier: Operationella- och finansiella 

leasingavtal. En finansiell lease kapitaliserades i balansräkningen medan operationella 

leasingavtal lämnades utom balansräkningen och enbart identifierades som en drift- och 

underhållskostnad för fastigheten i resultaträkningen (Smith Jr. & Wakeman 1985, s. 895). 

Som följd uppkom ett incitament att utforma leasingavtal till att klassificeras som 

operationella och således inte kapitaliseras i balansräkningen. Klassificeringen innebar att 

operationella leasingavtal inte beaktades i de beräknade nyckeltalen och således kunde ge 

upphov till en missvisande bild av bolaget till förekommande intressenter (Imhoff och Lipe 

1991, s. 51–63). Många användare justerade bolagens finansiella rapportering på egen hand 

för att kapitalisera kostnader för operationella leasingavtal. De ansåg att dessa tillgångar och 

kostnader i form av olika typer av leasingavtal torde reflekteras i balansräkningen. Genom 

olika lösningar försökte användare estimera värdet av framtida leasingbetalningar eller förlita 

sig på datainsamlingar i sina analyser av bolag och investeringar för att kunna ta beslut. Ett 

flertal olika tillvägagångssätt för att öka transparensen resulterade istället i att skapa 

informationsasymmetri på marknaden (IASB 2017, s. 6). 

Under 2005 uppskattade den amerikanska myndigheten för tillsyn över handel och 

värdepapper, US Securities and Exchange Commission (SEC) att börsnoterade bolag i USA 
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hade befintliga leasingavtal som motsvarande ungefär 1,25 triljoner USD som inte 

redovisades i bolagens balansräkning (IASB, 2016 s. 2). SEC verkar för att skydda 

investerare och bibehålla en effektiv och rättvis marknad (SEC 2016). För att besvara den 

debatt som uppstod, om IAS 17 orsakade en brist på transparens beträffande leasingavtal, 

påbörjade IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) ett projekt för att 

förbättra redovisningen av hyreskontrakt. IASB är ansvariga för utvecklandet och 

framställandet av redosvisningsstandarden IFRS respektive US GAAP, ytterligare en 

omfattande redovisningsstandard som tillämpas i USA. Projektet hade som syfte att förbättra 

redovisningen av leasingkontrakt med grund i att ett leasingavtal uppfyller definitionen för att 

betraktas som en tillgång. Operationella leasingavtal har tidigare inte redovisats i 

balansräkningen och således resulterat i svårigheten att jämföra företag som har skulder 

relaterade till köpta tillgångar och företag som har skulder relaterade till leasingkontrakt 

(IASB 2016, s. 2). 

  

IASB och FASB nådde samma slutsats inom flera områden gällande redovisning av 

leasingavtal, däribland definitionen av ett leasingkontrakt samt hur värdet av leasingskulder 

skall mätas och kravet på att redovisa kontraktet i balansräkningen. Denna process ledde fram 

till den nya redovisningsstandarden IFRS 16 som kom att ersätta den tidigare standarden IAS 

17 per den första januari 2019. Organisationerna var överens om att fortsättningsvis tillämpa 

de tidigare bokföringskraven för leasegivaren vilket innebär att klassificeringen enligt IAS 17 

kvarstår. Detta innebär att leasegivare inte påverkas av IFRS 16 i samma utsträckning som 

leasetagare (IASB 2016, s. 1). 

 

För fastighetsbolag som innehar leasingavtal finns det således en risk för tolkningsproblem 

vid analys av bolagens finansiella rapporter. Det är därför viktigt att beakta och minnas vilket 

syftet är med redovisningen (Nordlund 2018, s. 342). Den nya standarden IFRS 16 anger en 

ny tolkning och definition av vad som anses vara ett leasingkontrakt. Standarden medför i 

första hand en förändring av redovisningen för leasetagare men nästan ingen förändring för 

leasegivare. Detta innebär att fastighetsbolag som leasegivare inte påverkas i samma 

utsträckning som dess kunder i form av leasetagare. För fastighetsägare som innehar en stor 

andel tomträtter kan effekten bli mer markant. Istället för att klassificera leasingkontrakten i 

två olika kategorier kommer dessa istället att redovisas som en “right-of-use-asset”, med 

andra ord en tillgång med nyttjanderätt för leasetagare, medan klassificering kommer att 

kvarstå för leasegivaren (Deloitte 2016, s.4., PwC 2018). Införandet av principen kan komma 
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att påverka de finansiella nyckeltalen, som exempelvis skuldsättningsgrad samt medföra ett 

högre operativt kassaflöde och rörelseresultat, men lägre finansnetto (IASB 2016, s. 52–54., 

PwC 2018). 

 

Inte minst kommer följderna av omklassificeringen att påverka det redovisade driftnettot 

vilket redan finns en pågående diskussion om, huruvida ett redovisat driftnetto i 

resultaträkningen överhuvudtaget skall förekomma - driftnettot som är citat “marknadsvärdets 

moder”. Experter inom redovisning menar på att om inte alla komponenter för drift går att 

direkt härleda och innefattas inom det redovisade driftnettot ger det en felaktig bild vilket 

också kommer att ge en missvisande värdering givet att den utförs med det redovisade 

driftnettot från resultaträkningen (Nordlund & Lundström 2011). Problematiken som 

diskuteras är att i verkligheten är det kassaflödesbaserade driftnettot i många fall lägre än det 

redovisade värdet i resultaträkningen. Det ger i sin tur ett högre positivt “yield-gap”, 

skillnaden mellan direktavkastningskrav och riskfri realränta, som inte motsvarar verkligheten 

(Nordlund & Lundström 2016).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases kommer 

att påverka noterade fastighetsbolags resultat- och balansräkning och därigenom nyckeltal och 

värderingen efter dess införande 2019-01-01, utifrån perspektivet leasetagare gällande 

tomträtt. Redovisningen har som uppgift att förmedla en transparent och rättvisande bild av 

företag och frågan är också huruvida detta kommer att förändras som följd av införandet.  

 

1.4 Frågeställningar 

Genom undersökningen kommer följande huvudsakliga frågor att analyseras och besvaras: 

• På vilket sätt påverkar införandet av IFRS16 - Leases resultat- och balansräkningen 

samt nyckeltal i noterade fastighetsbolag. 

• På vilket sätt påverkar IFRS16 - Leases värdering av tomträttsfastigheter?  

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas till ett urval av noterade fastighetsbolag från 

NASDAQ OMX, detta för att kunna dra nytta av all publik information som publicerats. 

Studien kommer avse fem bolag som utgångspunkt och ur leasetagares perspektiv i avseende 

leasing av mark. Undersökningen kommer helt bortse ifrån den påverkan som uppstår som  
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följd av att bolagen även är leasegivare. Resultat- och balansräkningar samt nyckeltal kommer 

att jämföras i den mån det går, med och utan effekten av IFRS 16.  

 

Studien kommer samt att bortse från fastighetsbolag där stor andel av beståndet består av 

bostäder. Detta i och med att tomträttsavgälden för fastigheter med bostäder som ändamål i 

Stockholm Stad inte motsvarar marknadsvärdet på grund av politiska skäl. 

 

1.6 Metod  

En kvalitativ studie i form av intervjuer med inslag av kvantitativa analyser av 

kvartalsrapporter kommer att genomföras i syfte att utreda hur IFRS 16 kommer att påverka 

fastighetsbolags redovisning i resultaträkningen och balansräkningen. Den nya standardens 

effekt på betydande nyckeltal för fastighetsbolag samt värdering av fastigheter som objekt 

kommer även att studeras och analyseras med bakgrund i tidigare studier, material beträffande 

införandet och effekterna av IFRS 16, kvartalsrapporter samt intervjumaterial. För att skildra 

olika perspektiv och erhålla transparens i uppsatsen kommer intervjuer att ske med 

redovisningsspecialister, redovisningsansvarig eller ekonomiansvarig samt värderare på 

utvalda fastighetsbolag eller fastighetskonsultföretag. 
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2. Teori  
I följande kapitel presenteras samtliga teorier, fakta och begrepp som är väsentliga för ökad 

förståelse för studien och besvarande av samtliga frågeställningar. 

 

2.1 Redovisning 

Ett bolags redovisning delas in i en intern- och externredovisning. Den interna redovisningen 

är inte lagstyrd men används för att kunna kontrollera och följa upp i verksamheten. Den 

externa redovisningen är vad som kommunicerats offentligt, för ägare och andra intressenter 

av bolaget för att visa en transparent och ekonomisk rättvisande bild av verksamheten - dess 

resultat, ställning och utveckling, som regleras av lagar och regler. Utifrån redovisningens 

rapporter fattas ekonomiska beslut, både från företaget och från utomstående intressenter. 

Bokföringslagen och aktiebolagslagen reglerar bland annat kretsen av bokföringsskyldiga och 

fungerar i majoritet som ramlag. Detta innebär att allmänna principer ligger som grund, kring 

den mer generella ramlagstiftningen. Normer kring redovisning ges från Bokföringsnämnden 

(BFN), Finansinspektionen (FI) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). All 

redovisning ska ske med god redovisningssed (Skatteverket). 

 

IFRS infördes 2005 genom EU-lagstiftning och gäller noterade bolag. Även statens 

dotterbolag fick rätten att tillämpa standarden när den infördes. Alla bolag som har sina 

värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad ska följa den internationella 

standarden IFRS (PwC 2018). I Sverige tillämpas BFN:s huvudsakliga regelverk, K-systemet, 

där indelning sker mellan K1 till K4 efter storlek. Kategori K1 till K3 har ingen del av IFRS 

medan företag i kategori K4 måste eller har valt att tillämpa bestämmelserna i IFRS (FAR 

2019). 

 

Företagens årsredovisningen regleras av aktiebolagslagen och innehåller 

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 

Resultaträkningen visar företagets ekonomiska resultat och utveckling under året 

(räkenskapsåret) med intäkter och kostnader. Balansräkningen visar verksamhetens 

ekonomiska ställning på balansdagen, sista dagen av räkenskapsåret, med dess tillgångar, eget 

kapital och skulder. Kassaflödesanalysen redovisar företagets finansiering och 

kapitalinvesteringar. I noterna finns kommentarer till tidigare presenterade delar 

(Bolagsverket 2018). 
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2.1.1 Nyckeltal 

För att ge komprimerad information för olika parametrar är nyckeltal vanligtvis en kvot och 

det finns ett stort antal nyckeltal som kan användas för ekonomisk analys på företagsnivå 

(Nordlund 2018, s. 350). 

 

Finansiella nyckeltal används med andra ord för att utvärdera ett företag, för att kunna 

jämföra bolag mellan varandra och ge en indikation på hur ett företag mår. De flesta 

fastighetsbolag använder i stort sett samma nyckeltal och beskrivet nedan är de som kommer 

att beaktas i denna undersökning då de påverkas av de nya reglerna (EY 2014).  

 

Räntetäckningsgrad visar känsligheten för ränteförändringar:  

 
Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter

Finansiella kostnader
  

  

Soliditet visar räntekänslighet och finansiell stabilitet:  

 
Justerat eget kapital 

Totala tillgångar 
  

 

Belåningsgrad visar den finansiella risken:  

  
Räntebärande skulder 

Bokförda värde
  

 

Överskottsgrad är ett operativt nyckeltal: 

  
Bruttoresultat 

Hyresintäkter 
  

 

2.2 IASB  

International Accounting Standards Board (IASB) är en oberoende styrelse i den icke-

vinstdrivande organisation som är ansvarig för utvecklandet och framställandet av IFRS. 

Organisationen skapar ett internationellt standardiserat ramverk för godkänd redovisning. 

Tillsammans med den motsvarande amerikanska organisationen Financial Accounting 

Standards Board (FASB) påbörjades arbetet 2006 med att se över och omarbeta den befintliga 

standarden för leasingavtal (IAS 17) med ambitionen att på ett effektivt sätt kunna få in 

leasingtillgångar respektive skulder i balansräkningen som tidigare legat utanför (IFRS).  

 

2.3 Leasing  

Ett leasingavtal är enligt definitionen en överenskommelse mellan två parter i form av ett 

kontrakt där en av parterna erhåller nyttjanderätt till en underliggande tillgång under en viss 
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tidsperiod i utbyte mot löpande betalningar, en skuld som betraktas som en skyldighet att 

betala (PwC 2017, s. 6). Leasetagare innehar och råder över en tillgång så länge leasegivaren 

förser leasetagaren med den. Leasetagare har dessutom en skyldighet att återlämna den 

underliggande tillgången när leasingavtalet har löpt ut (IASB 2017, s. 10).  

 

2.3.1 Leasingavtal som en tillgång 

Enligt IASBs konceptuella ramverk för finansiell rapportering definieras en tillgång som “en 

resurs kontrollerad av en enhet som ett resultat av tidigare händelser och från vilken framtida 

ekonomiska fördelar förväntas flöda till enheten”. IASB anser sammanfattningsvis att 

leasetagares rättighet till att nyttja en underliggande tillgång uppfyller definitionen för vad 

som betraktas som en tillgång på grund av fyra uttalade argument: 

 

1. Leasetagare har full förfoganderätt över tillgången under avtalets löptid. När 

tillgången blir tillgänglig att användas för leasetagarens räkning har inte leasegivaren 

någon rätt, trots att hen är den juridiskt rättsliga ägaren, att återta eller använda 

tillgången för dennes egen räkning under avtalsperioden. 

 

2. Leasetagare har rätten att bestämma över hur tillgången ska användas och rätten till de 

ekonomiska fördelar som användningen av tillgången medför. Denna möjlighet 

representerar leasetagarens kontroll över rätten att bruka tillgången. 

 

3. Leasetagare har rätt till bestämmande inflytande över tillgången trots att särskilda 

restriktioner kan finns beträffande användningen.  

 

4. Leasetagares rätt till användning uppkommer från tidigare handlingar. Dessa 

handlingar syftar till parternas åtaganden att följa leasingkontraktet samt att 

leasegivaren gör tillgången tillgänglig för leasetagaren som i sin tur betalar en 

leasingavgift. 

(IASB 2017, s. 10–12) 

 

2.3.2 Tomträtt och tomträttsavgäld 

En av landets största markägare är Stockholms Stad som innehar mark både inom staden men 

även i angränsande kommuner. Genom upplåtelse av tomträtt kan staden ge företag såväl som 

privatpersoner rätten att nyttja stadens mark i form av en nyttjanderätt. Tomträtten infördes år 

1907 som en komplettering till äganderätten av en fastighet. Enbart stat och kommun har rätt 
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att upplåta en tomträtt till en tomträttshavare, i princip upplåts rätten att nyttja marken i evig 

tid då tomträtt löper tills vidare. Tomträtt kan avse ändamål för småhus, flerbostadshus eller 

kommersiella ändamål som kontor, handel och industri (Stockholms Stad 2017). 

  

Vid innehav av en tomträtt skall en avgäld betalas till ägaren av marken som normalt är en 

kommun, som ersättning för tomträttshavarens nyttjanderätt till marken. Tomträtt medför 

nästintill samma rättigheter som en äganderätt och får överlåtas samt pantsättas. Regler 

avseende tomträtt regleras i 7 och 13. Kap i Jordabalken (Boverket 2018).  

 

Tomträttsavgäldens storlek för flerbostadshus och småhus beslutar kommunfullmäktige och 

skall sättas i enlighet med vad som står i gällande regelverk och rättspraxis (Stockholms Stad 

2018). I Jordabalken framgår fortsättningsvis att avgälden skall motsvaras av en skälig ränta 

på värdet av marken, med andra ord marknadsvärdet. Marknadsvärdet påverkas av markens 

ändamål som således påverkar avgäldens storlek. För kommersiella tomträtter beräknas 

avgälden baserat på en särskild värdering av marken i varje enskilt fall (Stockholms Stad 

2017). Svea hovrätt har i dom 2017-12-22 mål F 9187–16, dömt ut en ny nivå på 

tomträttsavgäld till 2,75% som avser långsiktig realränta, på 30 års sikt, samt ett 

triangeltillägg om 0,25% vilket motsvarar en summa om totalt 3% av marknadsvärdet på 

marken. Realräntemetoden tillämpas enligt Monica Haapaaniemi, som är tekniskt råd i Nacka 

tingsrätts, mark- och miljödomstolen, numera som praxis på alla typer av tomträttsupplåtelser 

för kommersiella fastigheter inklusive industri. Detta innebär att man inte tar någon hänsyn 

till fastighetens belägenhet som i vanliga fall har en påverkan på direktavkastningskravet. 

Domslutet är baserat på tomträttsutredningens SOU 2012:21. Under avgäldsperioden är 

tomträttsavgälden oförändrad, perioden varar vanligtvis i 10 år men kan i äldre upplåtelser 

löpa upp till 20 år (Stockholms Stad 2018). 

 

Tomträtt med bostäder som ändamål kan tidigast sägas upp 60 år efter upplåtelsetidpunkten 

och för andra ändamål tidigast efter 20 år. Uppsägningen kan ske på kommunens begäran vid 

vissa tidpunkter i de fall det anses viktigt för kommunen att använda fastigheten för andra 

syften. Om uppsägning sker erhåller tomträttshavare ersättning från kommunen. Om ingen 

uppsägning sker, förlängs upplåtelsetiden med 40 år. Tomträttshavare’ 

 har ingen möjlighet att säga upp avtalet (Stockholms Stad 2017). 
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Ett långt upplåtelseavtal av mark har i vissa fall betraktats som ekonomiskt likvärdigt med att 

köpa marken. I samband med framställningen av IFRS 16 förslog intressenter att långfristiga 

upplåtelseavtal beträffande mark skulle exkluderas från IFRS 16 som tillämpningsområde. 

IASB beslutade dock att inte exkludera sådana leasingavtal ifrån standarden (IASB 2017, s. 

19). 

 

2.3.3 Skillnaden mellan leasingavtal och serviceavtal 

En distinktion framställs mellan leasingavtal och serviceavtal som baseras på 

maktförhållandet mellan leasetagaren och tillgången, det vill säga graden av bestämmande 

inflytande som leasetagaren har över tillgången som hyresavtalet avser (Deloitte 2016, s. 2). 

Därutöver medför även ett leasingavtal rättigheter och skyldigheter för dem ingående parterna 

i avtalet vilket skiljer sig åt från de rättigheter som uppstår i samband med att ett serviceavtal 

tecknas. Till skillnad från ett leasingavtal där leasetagaren har full rätt att bestämma över 

tillgången, har kunden i ett serviceavtal inte rätt att bestämma över tillgången i samband med 

att kontraktet tecknas, utan erhåller enbart tillgången då tjänsten utförs (IASB 2017, s. 12).  

 

2.4 Tidigare standard IAS 17 - Leases  

Standarden IAS 17 implementerades 1982 och behandlar hur leasingavtal skall redovisas. 

Leasingavtal skall enligt denna standard indelas i två olika kategorier, finansiella och 

operationella (PwC 2017, s. 17). 

 

Finansiella leasingavtal behandlas som en tillgång då leasingförhållandet beräknas att vara 

under majoriteten av hela livstiden för en viss tillgång, att likställas med ägande. 

Leasingtagare står för både risk och avkastning liksom användaren hade köpt den aktuella 

tillgången. Hyresförhållandet går därav att likställa med avbetalning för att sedan vid 

periodens slut, erhålla tillgången. Många hyresavtal har därför anpassats till en kortare 

leasingperiod än livslängden på tillgången för att kunna klassificera det “off-balance”, vilket 

betyder att avtalet istället för att bokföras som en tillgång och skuld i balansräkningen, 

kategoriseras som operationell och därav en driftkostnad i resultaträkningen (Smith Jr. & 

Wakeman 1985, s. 895–908). Vid operationella leasingavtal antar, till skillnad från 

finansiella, leasetagare ingen risk och drar heller inte nytta av någon avkastning. När 

hyresförhållandet upphör, överförs inget ägandeskap och inte heller möjligheten att köpa 

tillgången (PwC 2017, s. 20).   
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2.5 Ny standard IFRS 16 - Leases  

För att förbättra redovisningen för hyreskontrakt inom IFRS samt US GAAP har IASB och 

FSAB gemensamt arbetat och från och med 1 januari 2019 ersattes den gamla 

redovisningsstandarden IAS 17 - Leases med den nya IFRS 16 – Leases. Vilket färdigställde 

IASBs projekt med syfte att förbättra den finansiella rapporteringen, för nyttjanderätter och 

upplåtelser, för att öka transparensen och jämförbarheten mellan bolag (IASB 2016, s. 1-2). 

Ett leasingavtal enligt IFRS 16 definieras med utgångspunkt i att kunden har bestämmande 

inflytande över användningen av en identifierad tillgång under en viss tidsperiod, 

användningen under den fastställda tidsperioden kan även vara begränsad. Om en kund kan 

fatta viktiga och omfattande beslut rörande den upplåtna tillgången, på ett liknande sätt som 

beslut fattas beträffande egna tillgångar, betraktas den upplåtna tillgången som en 

leasingtillgång (IASB 2017, s. 22). 

 

Vid leasing ska IFRS 16 tillämpas på alla leasingavtal som inrymmer leasing av tillgångar 

med undantag för specifika leasingavtal där andra standarder nödvändigtvis ska tillämpas 

(Deloitte 2016m s. 2). Standarden ska inte heller tillämpas på kortfristiga leasingavtal som 

löper under tolv månader eller leasingavtal som avser tillgångar av ett lågt värde (IASB 2016, 

s. 1–2). En definition och ett monetärt belopp för vad en tillgång med lågt värde innebär 

anges i förarbeten till IFRS 16 som 5 000 USD. Beloppsgränsen ska tillämpas på 

leasingtillgångens ursprungliga värde när den var ny. Sådana typer av avtal ska istället 

redovisas i enlighet med den föregående standarden IAS 17 där kostnaden för operationella 

leasingavtal vanligtvis redovisas linjärt över hyresperioden (Deloitte 2016, s. 2). 

 

Avtal som, för leasetagare, inte omfattas av IFRS 16: 

• Kortfristiga leasingavtal som löper under tolv månader. 

• Leasingavtal som avser tillgångar av ett lågt värde, under 5 000 USD. 

• Leasingavtal som innefattar prospektering av förekomster som mineral, olja, gas och 

likartade naturliga resurser och fyndigheter som inte går att förnya. Det vill säga 

koncession enligt Minerallagen.  

• Leasingavtal som omfattas av IFRIC 12 Avtal om ekonomiska eller samhälleliga 

tjänster. 

• Leasingavtal beträffande resurser av biologisk karaktär som omfattas av IAS 41 samt 

IAS 16.  

• Leasingavtal beträffande rättigheter till immateriella tillgångar som filmer, 
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videoinspelningar, pjäser, manuskript, patent och upphovsrätter, vilket omfattas av 

IAS 38 Immateriella tillgångar.  

(IASB 2017, s.17) 

 

IFRS 16 medför effekter i form av både kostnader och fördelar men det är främst leasetagare 

som påverkas snarare än leasegivare. För leasetagare eliminerar IFRS 16 klassificeringen 

mellan finansiella och operationella hyresavtal enligt den tidigare standarden IAS 17. Istället 

behandlas alla leasingavtal som finansiella leasingavtal och kapitaliseras genom att estimera 

nuvärdet av framtida leasingbetalningar och redovisas som en leasingtillgång respektive 

leasingskuld i balansräkningen, se figur 1 (IASB 2016, s. 4). 

  

Figur 1. Förändring i balansräkningen (IASB 2016, s. 4). 

 

I resultaträkningen kommer avgiften för nyttjanderättstilgången att flyttas från operativa 

kostnader och istället belasta finansiella kostnader och behandlas som en räntekostnad för 

nyttjanderättstillgången. För tidsbestämda leasingkontrakt kommer även leasingskulden att 

minska med en amortering under leasingperioden, se figur 2 (IASB 2016, s. 4). 

 

Figur 2. Förändring i resultaträkningen (IASB 2016, s. 4). 
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2.5.1 Tillämpning av IFRS 16 

I samband med att IFRS 16 ska tillämpas finns två olika övergångsregler som alternativ för 

den nya redovisningen. Det är antingen en retroaktiv tillämpning i enlighet med IAS 8 eller 

tillämpning enligt en förenklad metod där ingen omräkning av jämförelsetal måste ske. Den 

förenklade, eller modifierade retroaktiva metoden med retroaktiv beräkning av tillgången, 

sker med en kumulativ effekt där balanserade vinstmedel i början av den period då bolaget 

tillämpar standarden skall justeras (PwC 2017). Den fullt retroaktiva tillämpningen innebär att 

en omräkning av jämförelsetal skall ske på så sätt som att IFRS 16 alltid har tillämpats och att 

standardens effekter på varje post i balansräkningen och resultaträkningen skall uppvisas 

(PwC 2017).  

 

I den första delårsrapporten 2019 ska det finnas upplysningar om vilken övergångsmetod som 

använts och de undantag som tillämpas enligt IFRS 16, oberoende av vald övergångsmetod 

ska redovisningsstandarden förklaras. Utöver det ska information finnas om de finansiella 

effekter på resultat- och balansräkning vid införandet samt den vägda genomsnittliga 

marginella låneränta som användes vid första tillämpningsdagen, 2019-01-01 (PwC 2017). 

 

2.6 Driftnetto 

Definitionen av driftnetto är det årliga överskott som återstår när bruttoinbetalningar och 

alternativt hyresintäkter minskats med utbetalningar som varit nödvändiga för drift, underhåll 

och fastighetsadministration (Fastighetsnomenklauturen 2018, s. 535). 

  

Det finns olika uppfattningar inom branschen om vad som ska belasta driftnetto och vad 

driftnetto faktiskt är, vilket tar sitt uttryck i bolagens redovisningar där man kan se olika 

tolkningar och beräkningar av begreppet. Nordlund (2013) har på grund av denna problematik 

av tolkningsmöjligheter tidigare föreslagit två olika kassaflödesmått. Det första benämns 

driftnetto enligt ovan och motsvaras av hyresintäkter minskat med drift- och 

underhållskostnader, där även fastighetsskatt samt tomträttsavgäld ska ingå som kostnader 

enligt ovan. Det andra alternativet benämns operativt kassaflöde och motsvaras av 

hyresintäkter minskat med drift- och underhållskostnader där även fastighetsskatt samt 

tomträttsavgäld ska ingå som kostnader. I driftposten ska fastighetsadministration ingå, vilket 

är en del av total administration. Till skillnad från driftnettot ska reinvesteringar i befintligt 

fastighetsbestånd samt central administration dras av vid beräkning av det operativa 

kassaflödet (Nordlund 2013). Båda dessa mått är av betydelse att bedöma för att 

fortsättningsvis utvärdera om fastighetsbolagen har en god förmåga att förränta kapital. 
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Driftnetto bör främst användas i de sammanhang där kostnaderna motsvaras av alla 

utbetalningar som är väsentliga för att generera hyresintäkter och även dras av från dessa. 

Exempel på kostnader kan vara fastighetsadministration, fastighetsförsäkringar, 

fastighetsskötsel, fastighetsskatt eller tomträttsavgäld, reparationer och underhåll samt 

kostnader för värme, vatten och el. Att notera är att central administration inte ingår i 

driftöverskottet. Central administration syftar till kostnader på koncernnivå för bland annat 

styrelse, VD, ledningspersonal (ekonomichef, personalchef), finansfunktioner, 

upprätthållande av börsnotering, revision eller stämmor (Nordlund 2018, s. 339). 

  

Skillnaden mellan måtten är att driftnettot inte inkluderar reinvesteringar som aktiveras i 

balansräkningen. Reinvesteringar betraktas dock som ett kassautflöde för att hålla 

fastighetstillgångarna i gott skick som betraktas vara attraktivt på marknaden. 

Reinvesteringsutbetalningar är utgifter för nyskapade komponenter, komponentsbyten eller 

partiella komponentbyten detta kan i vissa fall benämnas som ombyggnad och upprustning 

(Nordlund 2018, s. 340). 

 

2.7 Värdering  

Marknadsvärdet av fastigheter kan beräknas genom avkastningskalkylbaserade 

värderingsmetoder - evighetskapitalisering och kassaflödesmetod. Dessa kan allmänt 

beskrivas som en funktion av nuvärdet på alla bedömda framtida nettoavkastningar inom en 

bestämd tidshorisont med ett visst kalkylräntekrav (Persson 2018, s. 275). Den förstnämnda 

metoden, evighetskapitalisering, beräknas genom en kvot mellan ett normaliserat driftnetto 

och en bedömd schablonmässig utveckling av driftnettot i all evighet. Kassaflödesmetoden 

baseras på en prognos över in- och utbetalningar och innefattar en serie av diskonterade icke-

schabloniserade betalningsflöden samt ett diskonterat restvärdet på fastigheten vid 

kalkylperiodens slut. Analysen resulterar i utdata såsom det årliga driftnettot, som sedan 

divideras med ett marknadsmässigt avkastningskrav som ger en uppfattning om dagens 

marknadsvärde (Persson 2018, s. 277–278). 

 

2.7.1 Värdering av tillgångar med nyttjanderätt enligt IFRS 16 

I samband med att en nyttjanderätt i form av ett leasingavtal uppfyller definitionen av en 

tillgång respektive skuld ska den kapitaliseras i balansräkningen vilket således även innebär 

att bolaget måste värdera tillgången till ett nuvärde av framtida hyresbetalningar (IASB 2017, 

s. 15 och s. 30). I värderingen skall även initiala direkta kostnader, kostnader för eventuell  
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nedmontering eller förflyttning av tillgången samt kostnader för att återställa platsen där 

tillgången varit lokaliserad, vara inräknade (EY 2018 s. 59–60). 

 

Vid tillämpningen av IFRS 16 finns två möjliga alternativ för vilken diskonteringsränta som 

ska användas vid beräkningar av nyttjanderättstillgångens nuvärde. Antingen tillämpas en 

implicit ränta eller marginell låneränta. Enligt IASB ska emellertid den implicita räntan 

tillämpas om den är relativt okomplicerad att fastställa, annars ska den marginella låneräntan 

tillämpas (IASB 2017 s.33). Den implicita räntan är definierad som den diskonteringsränta 

som medför att nuvärdet av alla framtida betalningar motsvarar verkligt värde av tillgången 

och tillhörande initiala direkta kostnader, vilket motsvarar en internränta (EY 2018 s. 51). 

Marginell låneränta definieras som den ränta en leasetagare skulle betalat för att låna pengar 

under snarlika villkor, med en likvärdig säkerhet för att köpa en tillgång av samma slag som 

leasingtillgången. Konkret kan detta i samband med leasing av en fastighet innebära att man 

tillämpar fastighetens direktavkastning som implicit ränta vid diskontering till ett nuvärde 

(IASB 2017, s. 33). 

  

Alternativen bör förhållandevis vara någorlunda likvärdiga eftersom båda typerna tar hänsyn 

till leasingavtalets löptid, leasetagarens kreditvärdighet, typ och kvalité på säkerheten samt 

dåvarande ekonomiska tillstånd då transaktionen skett. Däremot kan leasegivarens beräkning 

och uppskattning av tillgångens restvärde vid leasingavtalets utgång påverka den implicita 

räntan. Detta med grund i att skatt och andra faktorer som enbart leasegivaren är medveten 

om kan ge inverkan på summan av restvärdet (IASB 2017, s. 33). 
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3. Metod  
I följande kapitel redogörs för det metodval och tillvägagångssätt som applicerats i studien 

samt varför de har valt att tillämpas för att besvara frågeställningarna. 

 

3.1 Studiens syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera huruvida den nya redovisningsstandarden IFRS 16 

kommer att påverka fastighetsbolagens redovisning, vilket syftar till de förändringar som sker 

i resultaträkningen respektive balansräkningen samt effekten på nyckeltal som berörs av 

övergången från IAS 17 till IFRS 16. Vidare utreds även frågan huruvida den nya standarden 

kan ha inverkan på värdering av fastigheter. Frågeställningarna berörs ur leasetagares 

perspektiv där fastighetsbolagen är leasetagare av tomträtter i synnerhet men även i vissa 

sammanhang leasetagare av bilar, maskiner eller system. För att erhålla djupare förståelse för 

standarden och dess påverkan beaktar även studien hur implementeringen ska genomföras och 

betydelsen av att redovisa på ett korrekt sätt.  

 

3.2 Metodval 

IFRS 16 ska tillämpas från och med den första januari 2019 vilket således innebär att det inte 

finns tidigare studier kring standardens praktiska tillämpning, detta är den grundläggande 

orsaken till varför en induktiv ansats används. En induktiv ansats innebär att en övergång sker 

från empiri till teori, en insamling av relevant data sker och sedan formulerar författarna de 

teorier som utarbetats utifrån datan (Jacobsen 2002, s.35).  

 

Den kritik som upplysts gentemot en induktiv ansats är författarens begränsade objektivitet 

som kan resultera i en limiterad analys av möjliga effekter och således innebära en viss 

problematik och begränsning vid insamling av all tänkbara data som är relevant (Jacobsen 

2002, s.43). Detta har tagits hänsyn till genom att ständigt fundera över, samt diskutera kring 

insamlade data, respondenternas svar och slutgiltiga teorier för att avslutningsvis inneha 

relevant och objektiv kunskap för att dra korrekta slutsatser. 

 

Den induktiva ansatsen har valts att kompletteras med en kvalitativ ansats med inslag av 

kvantitativ analys med grund i att skapa en djupare förståelse för IFRS 16 som standard i 

enlighet med studiens syfte. I samband med att standarden är helt ny och i viss mån 

främmande för författarna men även för somliga läsare, finns ett behov av att skapa 

djupgående kännedom i ämnet. Likt en induktiv ansats kräver en kvalitativ ansats att 

författarna är öppna och mottaglig för ny och oväntad information (Jacobsen 2002, s.35).  
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Det kvalitativa metodvalet för genomförandet av denna studie innefattar insamling av 

primärdata som i viss mån kompletteras med sekundärdata. Data som samlats in i primärt 

syfte sker i form av semistrukturerade intervjuer med utvalda aktörer som är aktiva inom 

fastighetsbranschen. Genom ett intervjuförfarande är syftet att erhålla bredare och djupare 

uppfattning om respondenternas syn på frågeställningen vilket även är ett grundläggande 

argument till varför en kvalitativ ansats torde tillämpas (Dalen 2008, s. 15). Fortsättningsvis 

är kompletterande data som använts inhämtad från sekundära källor i form av 

kvartalsrapporter, branschrelaterade rapporter som redogör för IFRS 16 samt litteratur som 

behandlar relevanta teorier och metoder som kan appliceras i studien. Publicerad information 

i dem sekundära källorna baseras delvis på kvantitativa forskningsmetoder. 

 

Respondenterna består främst utav fastighetsägare men kompletteras av respondenter 

verksamma inom redovisning respektive värdering av fastigheter med RICS-certifiering. 

Semistrukturerade intervjuer organiseras efter studiens tema och specifika frågeområden som 

mynnat ut i ett antal diskreta och utarbetade frågor som återfinns i respektive intervjuguide 

(Appendix A-C). Frågorna i intervjuguiden kommer under intervjuerna att behandlas allt 

eftersom de faller sig in för att uppnå observans i förhållande till uppgiftslämnaren 

(Blomkvist & Hallin 2014, s. 71). 

 

3.3 Genomförande 

Respondenter av intresse för uppsatsens ämne och frågeställning kontaktades per mail eller 

via telefon under en månads tid mellan april och maj 2019. Innan samtliga intervjuer bokades 

in introducerades potentiella respondenter till uppsatsen ämne och syfte och i de fall 

respondenten efterfrågade intervjufrågorna skickades dem ut på förhand i förberedande syfte. 

I den mån det har funnits möjlighet har fysiska intervjuer genomförts och undantagsvis har 

intervjuer per telefon genomförts på grund av att skäliga hinder förelegat och förhindrat en 

fysisk intervju. Samtliga fysiska intervjuer har skett på respektive respondents arbetsplats. 

Vid majoriteten av intervjutillfällena har båda författarna varit närvarande men ett fåtal 

intervjuer har skett med enbart en av författarna, återigen på grund utav att skäliga hinder 

förelegat för en av författarna att delta.  

 

Insamling av sekundärdata samt formulering av frågeställningar har skett innan 

intervjutillfällena i syfte att erhålla viss förkunskap och behärska ämnet för att kunna föra en 

diskussion och ställa väl utarbetade intervjufrågor och följdfrågor anpassade till dem 



 18 

huvudsakliga frågeställningarna. Grundläggande kunskaper är även av vikt för studiens 

genomförande och tydlighet. Efter att samtliga frågeställningar formulerats utarbetades tre 

olika intervjuguider i förberedande syfte för att finna relevanta frågor i förhållande till 

respektive frågeställning och respondent (Dalen 2008, s. 33).  

 

Till fastighetsägarna ställdes enkla och inledande frågor om hur IFRS 16 påverkat 

fastighetsbolagen som leasingtagare samt vilken övergång bolaget valt för att senare kunna 

konstatera om bolagen hanterat standarden på liknande sätt. Sedan ställdes djupare frågor 

beträffande implementeringen, eventuell problematik som uppstått, samt kommunikation med 

andra bolag i samband med implementeringen och förändringar i arbetssätt för att identifiera 

möjliga svårigheter eller otydligheter som bolagen upplevt. Därefter diskuterades standardens 

effekter på nyckeltal och tomträttsfastigheter där respondenten gavs möjlighet att individuellt 

identifiera effekter som bolaget upplevt till följd av den nya standarden. Avslutningsvis fick 

samtliga respondenter svara på hur de estimerat räntan för att nuvärdesberäkna 

leasingtillgångarna och fastställa det värde som ska kapitaliseras i balansräkningen. 

 

Under intervjuperioden rekommenderade flertalet respondenter intressanta branschkollegor 

med bred sakkunskap i ämnet som skulle kunna vara relevanta för uppsatsen. Samtliga 

referenser kontaktades och intervjuades efter hand. Som komplement till fastighetsägare 

intervjuades även två redovisningsexperter och två fastighetsvärderare, alla fyra respondenter 

verksamma i fyra olika fastighetsrådgivningsbolag. Till dem tre olika kategorierna av 

respondenter utformades tre olika intervjuguider med frågor delvis anpassade till 

respondentens verksamhetsområde och relation till IFRS 16 samt förutsättningar för att kunna 

besvara endera frågeställning. 

 

Vid ett intervjuförfarande är det betydelsefullt att uppfatta och dokumentera respondenternas 

egna ord, varför inspelning av samtliga intervjuer har skett med en inspelningsenhet, även för 

intervjuer som skett via telefon. Dessutom bidrar inspelning av intervjuer till en lättsam 

diskussion med fokus på det resonemang som respondenten framför (Dalen 2008, s. 37). Inför 

varje intervju har respondenterna blivit tillfrågade om de godkänner att intervjun spelas in där 

samtliga respondenter gett sitt medgivande. 

 

Kort efter genomförandet av intervjuerna har dem bearbetats och transkriberats för att 

bibehålla en primär uppfattningen och relevant tolkning av respondentens svar och 
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interaktioner. Metoden för transkribering har skett genom flertalet avlyssningar av 

intervjumaterialet där författarna själva har transkriberat materialet ordagrant för att bekanta 

sig med informationen och respondentens resonemang som utgör datamaterial för studien 

(Dalen 2008, s. 69). Därefter har materialet bearbetats ytterligare för att lyfta fram intressanta 

resonemang och relevanta aspekter som är väsentliga för att besvara dem enskilda 

intervjufrågorna samt uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. Till sist har det bearbetade 

materialet skickats till varje respondent för godkännande och möjligheten för respondenten att 

komma med eventuella synpunkter eller omformuleringar. För att bibehålla anonymitet innan 

erhållit godkännande kodades namnen och respondenterna kunde därav inte tyda vem som 

sagt vad.   

 

3.4 Metod för empiri  

3.4.1. Urval av respondenter 

Respondenterna i studien kan delas in i tre grupper, en grupp motsvarande fastighetsbolag 

ifrån ett perspektiv som leasetagare vilka således direkt påverkas av standarden, 

respondenterna från fastighetsbolagen har i synnerhet varit finansansvarig på bolaget. En 

andra grupp motsvarande värderare för att utreda om standarden i någon utsträckning kan ha 

en inverkan på värderingen av tomträttsfastigheter, både ur ett kortsiktigt respektive 

långsiktigt perspektiv. Och slutligen en tredje grupp bestående av IFRS- och redovisnings-

experter för att få synpunkter från en extern part med betydande erfarenhet och expertis inom 

ämnet och regelverket. Nedan följer information om de utvalda respondenterna i studien. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter. 

 

 

3.4.2. Beskrivning av utvalda respondenter 

Nedan framgår en beskrivning av respektive bolag som vardera respondent representerar samt 

bolagets huvudsakliga verksamhet och verksamhetsområde. 
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Fastighetsägare 

Atrium Ljungberg AB  

Atrium Ljungberg är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag som är etablerat i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Uppsala. Bolagets verksamhet innefattar ägande, utvecklande samt 

förvaltning av fastigheter där huvudinriktningen är kontor och handel men fokus på boende, 

service, kultur och utbildning förekommer också (Atrium Ljungberg 2019). 

 

Atrium Ljungberg innehar ett fastighetsbestånd motsvarande 44 765 mkr och kommer per den 

första januari 2019 att redovisa en leasingtillgång respektive leasingskuld i balansräkningen 

som uppgår till 1 114 mkr (Atrium Ljungberg 2019, s. 7 & 9). 

 

Fabege AB 

Fabege är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Bolaget 

fokuserar på stadsutveckling inom Stockholmsområdet där verksamheten är koncentrerad till 

sex specifika områden: Arenastaden, Haga Norra, Solna Business Park, Stockholms innerstad, 

Hammarby Sjöstad och Flemingsberg (Fabege 2019). 

 

Fabeges fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på 69 616 mkr och kommer per den första 

januari 2019 att redovisa en leasingtillgång respektive leasingskuld i balansräkningen som 

uppgår till 942 mkr (Fabege 2019, s. 10 & 12). 

 

Hufvudstaden AB 

Hufvudstaden är ett svenskt, noterat, fastighetsbolag som äger och förvaltar ett 30-tal 

fastigheter belägna i centrala Stockholm och Göteborg. Fokus ligger på kontors- och 

butikslokaler vilket bolaget i synnerhet erbjuder sina kunder (Hufvudstaden 2019). 

 

Hufvudstaden fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på 44 600 mkr och kommer per den 

första januari 2019 att redovisa en leasingtillgång respektive leasingskuld i balansräkningen 

som uppgår till 788 mkr varav 676 mkr motsvarar tomträtter (Hufvudstaden 2019, s. 2 & 5).  

 

Kungsleden AB 

Kungsleden är ett svenskt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap som äger, 

förvaltar samt utvecklar kontor och kommersiella fastigheter. Verksamheten är i synnerhet 

belägen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås (Kungsledens 2019). 
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Kungsleden har ett marknadsvärde på 35 418 mkr och kommer per den första januari 2019 att 

redovisa en leasingtillgång respektive leasingskuld i balansräkningen som uppgår till 776 mkr 

(Kungsleden 2019, s. 7). 

 

Stendörren Fastigheter AB 

Stendörren är en svensk fastighetsägare vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid 

Cap. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för lager och lätt industri inom deras två 

främsta verksamhetsområden: Storstockholm och Mälardalen. Inom beståndet finns även en 

mindre andel kontor och handel (Stendörren 2019). 

 

Stendörren fastighetsbestånd har ett marknadsvärde på 8 610 mkr och kommer per den första 

januari 2019 att redovisa en leasingtillgång respektive leasingskuld i balansräkningen som 

uppgår till 225 mkr (Stendörren 2019, s. 8 & 32). 

 

Fastighetsrådgivare - Fastighetsvärderare 

Nordier Property Advisors AB 

Nordier är ett partnerägt fastighetskonsultbolag på den svenska fastighetsmarknaden som 

erbjuder rådgivningstjänster till fastighetsägare såväl som investerare med fokus på den 

nordiska fastighetsmarknaden. Bolagets verksamhet omfattar tre olika affärsområden: 

Transaktion, Värdering samt Uthyrning & utveckling (Nordier 2019). 

 

Newsec AB 

Newsec är ett partnerägt bolag med verksamhet i sju olika länder inom Norden och Baltikum. 

Bolaget erbjuder fastighetsägare, investerare och hyresgäster diverse tjänster inom 

förvaltning, förädling och fastighetsrådgivning (Newsec 2019). 

 

Rådgivare - Redovisningsexperter 

BREC - Bo Nordlund Real Estate Consulting AB 

BREC bedriver kurs- och utbildningsverksamhet samt fastighetsekonomiska konsult och 

utredningsuppdrag som erbjuds till fastighetsföretag (BREC 2019). 

 

PricewaterhouseCoopers i Sverige AB 

PwC är ett partnerägt revisions- och rådgivningsföretag som erbjuder revision, skatte- och  
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affärsrådgivning till olika typer av bolag. Bolaget är etablerade i totalt 158 länder (PwC 

2019). 

 

3.5 Undersökningens etik  

I samband med en kvalitativ studie där ett intervjuförfarande tillämpas tillkommer även olika 

etiska problem som är viktiga att undvika och hantera om de skulle förekomma (Flick 2007). 

Vad avser kommunikationen mellan respondenten och undersökaren samt tolkningen av 

repliker och reaktioner är det viktigt att vara medveten om olika “bias” så kallade metodfel 

eller avvikelser som kan förekomma. Detta hanteras genom att undvika frågor i form av 

påståenden och utforma objektiva frågor. I efterhand har även respondenterna tilldelats deras 

svar efter att dem transkriberats och tolkats av undersökarna i syfte att undvika feltolkningar 

samt öka validiteten respektive reliabiliteten (Kvale 2007). 

 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten hos studien är av betydelse för att konstatera en sannolik och korrekt 

uppfattning av verkligheten och således öka tillförlitligheten i resultatet. Resultatet bör vara 

likvärdigt vid upprepade tester eller mätningar och bör även vara oberoende av vem som utför 

testet (Ejvegard 2009, s. 77) I denna studie syftar tester och mätningar till de intervjuer som 

genomförts.  

 

Analysen i studien baseras på samtliga intervjuer som genomförts med branschkunniga och 

relevanta respondenter och kompletteras med en kvantitativ analys av de intervjuade 

fastighetsägarnas kvartalsrapporter. Innehållet i den teoretiska referensramen är också 

grundläggande för vägledning i analysen. Det teoretiska materialet är inhämtat från rapporter 

som behandlar grunderna för införandet av IFRS 16 samt effekterna av IFRS 16 publicerade 

av IASB men även andra pålitliga aktörer på marknaden som bland annat EY, 

PricewaterhouseCoopers och Deloitte. 

 

3.5.2 Validitet 

Studiens validitet syftar till hur väl studien omfattar sitt avsedda område och således studiens 

giltighet (Ejvegård 2009, s. 80). I en kvalitativ studie som denna med tillämpning av 

semistrukturerade intervjuer är det betydelsefullt att förstå att respondenterna framför 

subjektiva svar av den orsaken att respondenterna befinner sig i relativt lika men unika 

situationer (Dalen 2008, s. 122). Tre nämnvärda metodfel i samband med ett 

intervjuförfarande som begränsar intervjuarens objektiva tolkning och hotar graden av 
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trovärdighet är “Holistic bias”, “Elite bias” och fenomenet “Going native”. Det förstnämnda 

metodfelet syftar till undersökarens uppfattade individuella kompetensnivå, varför en risk 

föreligger att tolka intervjumaterialet utifrån felaktiga grunder om den uppfattade 

kompetensnivån överskattas. Viss risk för felaktig tolkning kan föreligga i studien, för att 

undvika detta har intervjuer genomförts med redovisningsexperter i förebyggande syfte för att 

stämma av att en korrekt tolkning har gjorts av IFRS 16. “Elite bias” är en benämning för ett 

metodfel som innebär att specifika respondenter uppmärksammas av undersökaren på grund 

utav att dessa anses vara betydelsefulla och inflytelserika respondenter. Det tredje fenomenet, 

“Going native” innebär att undersökaren som bearbetar intervjumaterialet besitter en viss 

kompetensnivå i ämnet vilket hindrar denne från att urskilja särskiljande drag i materialet 

(Dalen 2008, s. 123). Exponeringen gentemot dem två sistnämnda metodfelen är relativt liten. 

Var och en av respondenterna har varit betydelsefulla för att kunna dra relevanta slutsatser 

och avslutningsvis besvara studiens frågeställningar och en befintlig hög nivå av kompetens 

eller expertis existerar inte sedan tidigare hos någon utav undersökarna. 
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4. Empiri  
I detta kapitel kommer en redogörelse för varje intervjufråga besvarad av respondenterna från 

fastighetsbolagen. Vidare följer kommentarer av fastighetsvärderare samt 

redovisningsexperter. Slutligen presenteras det analyserade resultatet av fastighetsbolagens 

kvartalsrapporter. 

 

4.1 Intervjuresultat 

 

4.1.1 IFRS16 - Leases påverkan på fastighetsbolagen som leasetagare.  

Denna fråga har varit av övergripande och öppen karaktär för fastighetsbolagen att besvara. 

Alla respondenter har svarat på samma sätt att påverkan är mycket marginell.  

 

IFRS16 - Leases har endast påverkat på en övergripande nivå utan några massiva effekter, 

enligt Martin Lindqvist (“Lindqvist”), CFO på Atrium Ljungberg. Han menar att beloppet 

som kommer att belasta balansräkningen, samt att avgälden flyttas från driftnettot till 

räntenettot i resultaträkningen kommer att vara störande i nyckeltalen trots den marginella 

förändringen. Fredrik Elliot (“Elliot”), Finansanalytiker på Kungsleden samt Magnus Sundell 

(“Sundell”), CFO på Stendörren instämmer att det inte har någon påverkan alls. Förändringen 

har ingen som helst påverkan på resultatet utan den enda effekten är ytterligare konton i 

balansräkningen och flytten av avgälden men en icke-händelse, menar Sundell.   

 

4.1.2 Övergång  

Vid övergången har det krävts ett mycket stort arbete för att tillämpa regeln retroaktivt, alla 

bolag har valt den förenklade övergången. Lindqvist menar att det inte fanns något riktigt 

värde med att välja den retroaktiva övergången då inte påverkan är tillräckligt stor. Han 

menar att det säkerligen finns ett större incitament för bolag inom handel där den nya 

principen kommer att påverka på ett helt annat sätt. Ewa Wassberg (“Wassberg”), 

koncernredovisningschef på Fabege instämmer och ansåg i dialog med revisorer att den 

förenklade övergången var lämpligast.  

 

4.1.3 Kommunikation inför implementering  

Syftet med denna fråga var att få en bild av huruvida bolagen har försökt att gemensamt 

komma fram till en genomgående syn på förändringen.  
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Diskussionerna om IFRS 16 påbörjades för längre tid än ett år sedan förklarar Sundell. De har 

haft kontakt med EY ur ett IFRS-perspektiv och även med värderare. Sundell berättar att 

kontakten med Tomas Nyström, fastighetsvärderare på Nordier, har hjälpt till att bli guidad 

framåt i processen, att hitta hur kommunen sätter sina avgälder för att komma fram till vilken 

ränta som ska användas vid värderingen av leasingtillgången. Elliot förklarar att det skett 

djupgående diskussioner med revisorer om själva genomförandet men också vilka poster som 

skall tas upp utöver tomträtten.  

 

Både Wassberg och Lindqvist är medlemmar i ett nätverk för fastighetsbranschen med 

representanter från större börsnoterade bolag som delar icke-konkurrenskänslig information 

mellan varandra, exempelvis redovisningsförändringar, berättar Lindqvist. Även Åsa Roslund 

(“Roslund”), CFO på Hufvudstaden, nämner att de fört kontakt med andra bolag som 

tillämpar IFRS. IFRS 16 har varit ett ämne som diskuterats utan att egentligen komma fram 

till någon slutsats. Samtalen har mer varit öppna och med ett konstaterande att det fanns 

delade meningar, menar Lindqvist. Wassberg kommenterar att det inom nätverket inte är så 

många bolag med betydande andel av fastighetsbeståndet som innehar tomträtt, vilket hon tror 

bidrar till att många bolag väljer att låta det falla igenom utan några justeringar. Vidare 

berättar Wassberg att just påverkan på nyckeltalen har varit en viktig fråga att kunna diskutera 

med andra.  

 

”Vår knäckfråga har mer varit hur nyckeltalen kommer att påverkas av förändringen, då 

framför allt räntetäckningsgraden som vi rapporterar in till banken med kovenanter 

och annat. För oss har det varit en viktig fråga att diskutera med andra. Dem flesta 

har sagt att dem inte gör någonting annorlunda, man låter det falla igenom men det är till 

stor del på grund av att de flesta bolagen inte får någon effekt av det.” 

Ewa Wassberg, Fabege  

 

4.1.4 Skillnaden i arbetssätt  

Förändringen har inte inneburit en större förändring i arbetssättet idag jämfört med tidigare 

förklarar samtliga respondenter. Lindqvist menar att det är mer en hanteringsfråga och inget i 

rapporteringen. Wassberg berättar att det var mer vid själva utredandet, vilka poster som 

skulle vara betänkliga. Hon menar att det alltid är så vid olika övergångar, att det krävs 

genomlysning för att inventera hur läget ser ut och gå igenom dessa med revisorerna. Det är 

något som endast påverkar koncernredovisningen, säger Elliot. Han menar att det bara blir ett 

moment till som tar lite extra tid vilket även fler respondenter har poängterat.  
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4.1.5 Påverkan på nyckeltal  

Alla respondenter konstaterar att det är hos nyckeltalen påverkan är märkbar. Det som skiljer 

sig mellan bolagen är hur de valt att beräkna nyckeltalen i dem finansiella rapporterna. Ett 

tillvägagångssätt som framgår är att låta påverkan från IFRS 16 slå igenom och därav ge en 

direkt effekt på nyckeltalen. En alternativ metod som påvisats är att justera för effekterna från 

IFRS 16 vilket resulterar i nya definitionen av de berörda nyckeltalen.  

 

Samtliga nyckeltal har fått en ny definition eftersom dessa rent formellt ändras då det inte 

längre utgår från balans- och resultaträkningen utan justeras, berättar Lindqvist. Han menar 

att de rensas för effekten så att det går att jämföra bakåt. På detta sätt kommer de fortsätta att 

rapportera under hela 2019, huruvida de kommer att fortsätta justera eller använda värdena 

från den redovisade resultat- och balansräkningen kan inte Lindqvist svara på idag. Att 

redovisa direkt utan justeringar menar han dock hade varit att föredra för att göra det mycket 

tydligare och för att reducera risken för felrapportering. Wassberg menar att 

räntetäckningsgraden är det enda nyckeltalet som justeras och ändrar definition, vilket innebär 

att den beräknas precis på samma sätt som tidigare exklusive påverkan av införandet av IFRS 

16. Resterande av nyckeltalen har de låtit påverkan slå igenom. Lindqvist kommenterar att det 

är viktigt med en tydlighet, att effekten kan slå positivt och negativt beroende på hur man 

justerar. Om bolag endast väljer att justera för den negativa påverkan införandet medför, men 

låter den positiva effekten slå igenom på resultatet, kan det ge en missvisande bild. 

 

För Hufvudstaden har påverkan på nyckeltalen inte varit ett större problem i och med att 

bolaget har en väldigt stabil grund och uppfyller sina finansiella mål med råge, de har låtit 

IFRS 16 slå igenom helt och anser att det hack som således uppstår i redovisningen inte är 

någon större fara. Roslund nämner att bolaget vill rapportera tydligt och ordentligt från början 

eftersom IFRS 16 inte är något tillfälligt, utan en standard som är här för att stanna. 

 

Sundell anser att det är mest logiskt att justera vid beräkningen av nyckeltal då det annars 

kommer att uppfattas som ett hack i rapporteringen, som kan vara svårt att förstå för den som 

inte är insatt i IFRS 16-frågan. Elliot berättar att det varit en lång diskussion huruvida det ska 

ske justeringar eller inte, ett svårt beslut då något nyckeltal blir sämre medan andra bättre, 

exempelvis räntetäckningsgraden som blir sämre och överskottsgraden som blir bättre. Han 

förtydligar att när finansavdelningen beräknar nyckeltalen justerar dem för införandet, det vill 

säga utför beräkningarna på samma sätt som tidigare, vilket är enligt honom är mer korrekt. 
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Dessa är talen kommer att rapporteras till bank och kreditinstitut. Sundell kommenterar att de 

på samma sätt kommer att justera räntetäckningsgraden vid rapportering av kovenanter då det 

inte är någon skillnad i låne- eller tomträttsavtalen och därav ingen förändring i risken, vilket 

han tror bankerna kommer att godta.  

 

 

Vad gäller justeringar i rapporteringen från år 2020 kan ännu ingen av respondenterna med 

säkerhet svara på hur kommer att se ut. Sundell menar att eftersom det är första gången nu vid 

första kvartalsrapporten detta år så får en utvärdering ske efter eventuella reaktioner från 

aktie- och obligationsmarknaden samt banker och därefter möjligen anpassa förfarandet. 

Wassberg instämmer att det kommer bli en period av att se hur andra bolag hanterar frågan 

och utvärdera tillsammans med revisorer om möjliga ändringar. Hon menar att efter detta år 

kommer det troligen att utformas en praxis där utförandet strömlinjeformas och kommer 

hanteras på samma sätt av alla.    

 

4.1.6 Tomträttsfastigheternas driftnetto  

IFRS16 berör endast koncernredovisningen och alla respondenter är överens om att driftnettot 

på de berörda tomträttsfastigheterna inte kommer att påverkas. Den faktiska kostnaden för 

tomträttsavgälden kommer att ligga kvar i driftnettot som en driftkostnad, förändringen syns 

endast på koncernnivå menar Sundell. 

 

4.1.7 Tomträttsfastigheternas värde  

Värderingen av tomträttsfastigheterna kommer att vara opåverkad menar alla respondenter. 

Värderingsmetodiken är frikopplad från den aktuella förändringen, genom en 

kassaflödesbaserad metod, säger Lindqvist. Avgälden är direkt kopplad till fastigheten och 

kommer fortsatt vara det vid värderingen, menar Elliot. Wassberg tillägger att det är en 

mycket bra marknad för kontorsfastigheter i Stockholm och att värdet inte bör påverkas, 

speciellt med tanke på det. Det kommer inte ske en så pass stor förändring i det administrativa 

arbetet att det på något sätt kommer ha en negativ påverkan på synen på fastigheter upplåtna 

med tomträtt. Vilket innebär att hur attraktivt det är att köpa eller sälja tomträttsfastigheter 

lämnas opåverkat, kommenterar Sundell.  

 

4.1.8 Ränta vid beräkning av leasingtillgång respektive skuld 

Vid beräkningen av leasingtillgångens värde har det diskuterats vilken ränta som skall 

användas, menar alla respondenter. Elliot förklarar att räntan har utgått från den fundamentala 
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i fastigheter. Avgälden baseras på det underliggande tomtvärdet och med hjälp av dessa kan 

markvärdet beräknas och sedan tas upp i balansräkningen. Han berättar också att värderare i 

bolaget har testat att ta ut värdet för tomträtterna ur fastighetsvärdena för att få fram 

markvärdet på ett annat sätt. Värdet utgörs då av differensen mellan värdet idag på tomträtten 

och värdet om det skulle vara en äganderätt att köpa idag. Han förklarar att de två metoderna 

gav snarlika resultat.  

 

Sundell säger att det framtida värdet av betalströmmarna på evig tidshorisont blir lite svårare 

att beräkna än vid en tidsbestämd lease. De har valt att utgå från det resonemang som 

kommunerna själva har när de sätter avgälden, en ränta som multipliceras med ett uppfattat 

värde för nyttjanderätten. Han förklarar att den räntekomponenten är det närmaste man kan 

komma den implicita räntan. Med hjälp av årsavgälden sker en form av evighetskapitalisering 

med räntekomponenten, 3,25% för att beräkna fram tillgångens värde. Sundell har 

uppfattningen om att de flesta andra bolag för liknande resonemang och kommer värdera på 

samma sätt. Lindqvist berättar att avgäldsräntan är framräknad utifrån riskfria realräntan och 

framgår i tomträttsavtalet. Den skiljer sig beroende på om det är 10 eller 20 års löptid samt att 

man vid nyupplåtelse normalt får en högre ränta. 

 

4.1.9 Redovisningsexpertens syn på frågorna ställda till fastighetsbolagen 

Cecilia Nicander (”Nicander”) redovisningsexpert på PwC har i en intervju gett sina 

synpunkter på införandet av IFRS 16 med utgångspunkt i frågorna som fastighetsbolagen har 

besvarat.  

 

Nicander anser att principen delvis kommer att uppfylla sitt syfte med att ge ökad transparens 

och bättre jämförbarhet, men påpekar att det som stör är mängden av bedömningsfrågor som 

principen kräver. Detta gäller inte fastigheter upplåtna med tomträtt eftersom dessa har en 

evig leasingperiod, utan de leasingkontrakt som är tidsbestämda. Hon berättar att det kan 

uppstå en svårighet att genomföra jämförelser. Detta på grund av att hos varje kontrakt ska 

det bedömas huruvida det är rimligt säkert att förlängningsoptioner kommer att nyttjas. Vilket 

innebär att om ett kontrakt är skrivet på exempelvis fem år, har en förlängningsoption om 

ytterligare fem år, uppstår frågan inom vilken period tillgången ska värderas utifrån. Längden 

på perioderna kommer att påverka balansräkningen mycket.   

  

Eftersom tomträttsfastigheterna inte hamnar under samma bedömningsproblematik diskuteras 

huruvida det borde behandlats som ett undantag från principen. Nicander menar att det är 
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svårt att säga varken eller, hon tror att det förmodligen inte har varit en fråga av vikt när IFRS 

16 utarbetades. Det har krävts tolkningar för att kunna få in dem i regelverket och vidare 

berättar Nicander att bolaget har pratat inom FARs-policygrupp så att inte olika byråer har 

olika syn. Tillsammans har de försökt att fundera på ett rimligt sätt att hantera tomträtterna. 

Nicander menar att det kommer att kalibreras med tiden. Idag tittar många bolag på 

konkurrenter eller branschkollegor för att se hur andra har gjort 

  

Alla bolag som har studerats har valt den förenklade övergången, Nicander kan tänka sig att 

detta beror på att effekterna inte är så pass stora för fastighetsbolagen att det är värt det stora 

arbetet att göra en retroaktiv tillämpning. Hon berättar att de allra flesta har valt den 

förenklade övergången framförallt på grund av administrativa skäl. Nicander säger att det 

hade gett en bättre jämförbarhet, iallafall detta år, om den retroaktiva övergången hade 

tillämpats men att jämförbarheten inte är tillräckligt värdefull för det arbete och den tiden som 

hade krävts. De bolag som valt den fullt retroaktiva övergången har varit delaktig i 

diskussioner redan sedan 2016, nu är istället en viktig fråga hur hantering och rutiner skall 

följas.   

  

Nicander förklarar tanken bakom den valda diskonteringsräntan vid värdering av 

leasingtillgången tomträtt. Vid ingående i avtal med tomträtt så sker någon form av beräkning 

av marknadsvärde på tomten i grunden, en viss procentsats på det marknadsvärdet utgör då 

avgälden. Efter avtalets löptid omförhandlas villkoren med utgångspunkt i ett nytt beräknat 

marknadsvärde. Nicander menar att synen är att man räknar dessa avgälder in i evigheten och 

diskonterar med samma ränta eftersom avgälderna kan ses som en ränta på det beräknade 

marknadsvärdet. Vidare berättar Nicander att det innebär att vid varje betalning av avgälden 

så flyttas hela skulden framåt, det kommer vara samma skuld i den ingående- och utgående 

balansen då endast räntekostnaden betalas. Tomträtten behandlas unikt till skillnad från 

tidsbestämda leasingtillgångar eftersom dessa även har en del amortering som gör att skulden 

minskar under hela leasingperioden tills en ny bedömning eller omförhandling sker. Hon 

förtydligar att det är det som gör tomträtterna unika när det gäller denna fråga, att 

evighetskapitaliseringen gör att skulden och tillgången endast flyttas framåt. 

  

 

Nicander berättar att det har utförts olika analyser gällande räntan som används, vilket är 

avgäldsprocenten av marknadsvärdet. Den skiljer sig inte väsentligt från om man istället 
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skulle på något sätt kunna beräkna sin marginella låneränta eller se den som implicit ränta. 

Det blir som en approximation av den implicita räntan, att det är kommunens avkastning på 

den aktuella tomten. Den implicita räntan skall i första hand användas vid värdering och 

denna metod menar Nicander är det bästa sättet. 

  

Vad gäller nyckeltalsberäkning har det nu uppkommit alternativa nyckeltal, vilket är nyckeltal 

som beräknas med justering för de uppkomna effekterna från IFRS 16. Detta för att kunna 

öka jämförbarheten av nyckeltal innan och efter införandet. Nicander påpekar att det är av 

stor vikt att visa tydligt att det skett en förändring i regelverk från och med årsskiftet så inte 

det som redovisas blir otydligt eller missvisande. Hon menar att det nu i början kan kännas 

nytt och lite ovant att ha den här redovisningen, att det är anledningen varför vissa väljer att 

justera tillbaka i nyckeltal. Hon tror att i samband med att bolagen får fler jämförelseår, 

kommer det att bli en övergång med att genomgående använda siffror inkluderat effekterna av 

IFRS 16 och att detta kommer underlätta i längden.  

 

4.1.10 Påverkan ur ett värderingsperspektiv   

Tomas Nyström (“Nyström”), auktoriserad fastighetsvärderare och delägare till Nordier 

Property Advisors har kommenterat hur IFRS 16 kommer att påverka fastighetsvärderingen. 

  

Förändringen till IFRS 16 innebär skillnad för alla revisorer, ekonomer och controllers vid 

utförandet av dess ekonomiska redovisning, han menar på att det är där den huvudsakliga 

påverkan ligger. Nyström förklarar att fastighetsvärdering i verkligheten är mycket mer 

komplex än att värdera exempelvis aktier som handlas extremt mycket, hela tiden. En 

fastighet är så unik i sig, ingen är den andra lik - dels att dem ser olika ut men också att de 

faktiskt ligger på olika ställen. Vid en värdering av en fastighet är den första frågan vilka som 

kommer att köpa den för att ta reda på vad de skulle kunna köpa den för. Det kan resultera i 

ett exempelvis pris per kvadratmeter och utifrån det mest vanliga driftnettot för första året 

sker jämförelser och inte med kassaflödet.  

Detta betyder att vid förändringen till IFRS 16, hur avgälden kommer att redovisas, inte ska 

ha någon påverkan vid värdering i grund och botten.  

 

 

Vad som kan komma att påverka värdet på fastigheterna upplåtna med tomträtt är om det som 

följd av införandet av IFRS 16 påverkar de köpande bolagen, fortsätter Nyström. Fastigheter 

upplåtna med tomträtt är redan negativt och något som många utländska investerare inte helt 
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förstår sig på. Nyström menar att det är djupt rotat hos svenska investerare och borde 

egentligen vara mer negativt än det uppfattas idag, just eftersom det endast är en nyttjanderätt 

under en begränsad tid med avgäld. Huruvida införandet av IFRS 16 kommer att hämma 

svenska investerare är omöjligt att veta idag, säger Nyström. Det anses vara en större risk med 

fastigheter upplåtna med tomträtt, vilket resulterar i en något högre direktavkastning. Även 

detta kan tänkas att påverkas som ett resultat av införandet - en ännu större skillnad. Nyström 

förtydligar att det är en möjlig risk men inget han tror kommer inträffa.  

 

Nyström har bilden av att revisorer tillsammans med bolag kommer att hitta en gemensam 

väg att hantera frågan som troligen kommer att resultera i en obefintlig skillnad på lång sikt. 

Initialt kan det tillkomma kostnader då även en inkludering av byggrättsvärdet kan innefattas 

som komplement. Det kan innebära mer administrativ tid och ökade kostnader för värdering 

men som Nyström menar inte kommer att vara märkbart. 

 

Om IFRS 16 inte medför att det blir mer komplicerat att handha fastigheter upplåtna med 

tomträtt kommer inte värdet att påverkas. För Nyström är det inget som kommer att förändras 

nu men om han ser att marknaden börjar betala mindre för dessa fastigheter, så kommer 

givetvis värderingen att förändras, då den ska spegla marknaden.  

 

4.1.11 Påverkan ur ett redovisningsperspektiv  

Bo Nordlund, redovisnings- och värderingsspecialist inom fastigheter har i en intervju svarat 

på diverse frågor beträffande IFRS 16 samt kommenterat den nya standarden utifrån ett 

redovisningsperspektiv. Nordlunds uppfattning av införandet av IFRS 16 grundade sig i att 

uppnå mer enhetlighet i den finansiell rapportering och ökad förståelse för vad som ska 

kapitaliseras i balansräkningen eller enbart ligga i resultaträkningen. Leasetagaren ska inte 

behöva fundera över om det är talan om en finansiell eller operationell lease utan det är frågan 

om ett åtagande som således ska speglas i balansräkningen som tillgång respektive skuld.  

 

Beträffande effekter som den nya standarden medför benämner Nordlund, förutom 

förändringen som sker i balansräkningen respektive resultaträkningen, även påverkan på vissa 

nyckeltal, bland annat belåningsgraden. Leasingskulden är en räntebärande skuld som således 

ska vara med i beräkningarna av belåningsgraden men detta innebär även att en 

leasingtillgång som hör ihop med skulden ska redovisas. Tomträttsavgälden kommer att 

flyttas från driftnettot till räntekostnader vilket ger effekt på EBITDA (Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization) hos de fastighetsbolag som innehar fastigheter 
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upplåtna med tomträtt. Även längden på hyresavtalen som lett till diskussionen om vem av 

leasegivare respektive leasetagare som bär risken om leasingavtalen blir kortare är en 

följdeffekt. Fortsättningsvis besvarar Nordlund frågan om standarden bör eller kommer att 

påverka värderingen av fastigheter vilket han, om aktörer innehar perfekt information, inte 

anser att det bör göra ur ett värderingsmässigt perspektiv. Nordlund har dock som uppfattning 

att marknadens aktörer inte innehar fullständig och perfekt information. 

 

Standarden innehåller en del tekniska detaljer vilket ger visst upphov till problematik i 

bedömningen av det formella avtalet kontra det ekonomiskt teoretiska avtalet som sker utifrån 

en hypotetisk förlängning. Ytterligare problematik i samband med värderingen av 

nyttjanderättstillgångar är valet av diskonteringsränta vid nuvärdesberäkningar som enligt 

övergångsreglerna för standarden ska ske med en implicit ränta eller en marginell låneränta 

samt att kunna urskilja vad som utgör den rena leasingbetalningen respektive serviceavgifter 

som inte ska kapitaliseras.  

 

Avslutningsvis belyser Nordlund att han förmodar en ökad medvetenheten rörande 

leasingavtal som är finansiella till sin karaktär till följd av kravet om att identifiera finansiella 

tillgångar. Långa leasingavtal eller avtal utformade på så vis att leasegivare inte bär dem mest 

väsentliga riskerna kommer dessutom att öka förståelsen om vad som faktiskt sker vid en 

leasingtransaktion och även medföra att leasingavtal i större utsträckning kommer att 

klassificeras som finansiellt. Överlag är dock standarden inte helt enkel att tolka och flera 

element är svårbedömda. 

 

4.1.12 En alternativ värdering av leasingtillgångar  

Jan Rosengren (”Rosengren”) senior rådgivare och partner på Newsec delar med dig av sina 

tankar om ett alternativt sätt att värdera leasingtillgångarna respektive skulderna. Han menar 

att man har krånglat till det i den metod som används idag. 

 

Många bolag har utgått från tomträttsavgälden och sedan nuvärdesberäknar skulden och sätter 

samma siffra på tillgångssidan, Rosengren förklarar att det torde finnas en mer rättvisande 

metod. Han förklarar att tillgångssidan borde vara markvärdet och skuldsidan nuvärdet av alla 

tomträttsavgälder – men att det inte är säkert att dessa överensstämmer, och då uppstår ett 

problem eftersom nettot måste vara det samma. Den uppkomna restposten, diskrepansen 

mellan de två värdena, anser Rosengren att den bör läggas på byggnadsvärdet. Varför 

beloppen kan skilja sig från början kan exempelvis bero på att den som köper tomträtter har 
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ett annat avkastningskrav än vad den underliggande realräntan som tomträttsavgälden är 

beräknad på, då uppstår diskrepans. Rosengren berättar om bostäder som typexempel, där 

bland annat Stockholms stad har satt en fast taxa, vilket är förhållandevis lågt satta med 

hänsyn till det underliggande markvärdet. Det innebär att markvärdet definitionsmässigt är 

högre än de kapitaliserade tomträttsavgälderna. Den uppkomna diskrepansen måste läggas 

någonstans. För att kunna redovisa samma värden som tillgångs- och skuldsidan i 

balansräkningen krävs egentligen att markvärdet är lika med nuvärdet av tomträttsavgälderna. 

Detta är endast är möjligt när en avgäld nyligen är reglerad, eftersom det då är det aktuella 

markvärdet som ska ligga som grund för avgälden. Dessutom krävs det att avgäldsräntan 

speglar de avkastningskrav som marknaden har, annars uppstår även där diskrepans menar 

Rosengren. Han tillägger också att om markvärdena stiger uppstår det temporära skillnader 

eftersom avgälden blir för låg på sikt, jämfört med en avgäld som är baserad på ett aktuellt 

markvärde. 

 

Rosengrens förslag är istället att man utgår från att man värderar tillgången som om det vore 

en äganderätt, vilket ger ett totalvärde på mark och byggnad i ett. Sedan värderas samma 

tillgång som en tomträtt. Värdering sker på samma sätt som marknaden gör, vilket ofta 

innebär lite högre avkastningskrav då det finns en osäkerhet om framtida tomträttsavgäld. Vid 

en korrekt utförd värdering bör mellanskillnaden mellan dessa två definitionsmässigt det 

värdet som ska motsvara skulden i balansräkningen, eftersom skillnaden speglar marknadens 

prissättning avseende nuvärdet av framtida tomträttsavgälder. Rosengren berättar att han har 

parat med redovisningsexperten Bo Nordlund om fastighetsvärdet i balansräkningen verkligen 

behövs delas upp mellan markvärde och byggnadsvärde, eller om det kan vara ett totalt 

marknadsvärde som vid äganderätt. Det finns inget som säger att man måste dela upp värdet 

på mark och byggnad, men om man gör det anser Rosengren att markvärdet ska bedömas som 

om det hade varit en äganderätt för att få en mer rättvisande bild. 

 

Rosengren berättar att han har haft kontakt med flera fastighetsbolag innan införandet och att 

det då fanns en oro att det skulle förändra något i substansvärdet, vilket det inte ska. Det 

borde påverka skuld- och tillgångssidan lika mycket, men självklart kommer nyckeltalen att 

bli lite annorlunda. Det egna kapitalet påverkas ju ej, samtidigt som balansomslutningen blir 

större. 

 

Rosengren anser inte att regeln kommer att öka transparensen och ser inte vad införandet 
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tillför just i frågan gällande tomträtter. Han menar att den kanske borde varit ett undantag 

eftersom det i princip är en upplåtelse på evig tid, vilket gör frågan unik i jämförelse med 

andra leasingtillgångar. 

 

Vad gäller värdet på tomträtter och tomträttsfastigheter anser inte Rosengren att de borde 

påverkas av införandet. Den professionella fastighetsmarknaden är så pass initierad av vad 

tomträtter är, vad det finns för risker och när det kommer ske höjning av avgälden. Han 

kommenterar att det möjligen skulle kunna få finansanalytiker som följer fastighetsbolag, att 

få upp ögonen för detta på ett annat sätt vilket kan bero på att inte samma kunskaper finns 

som hos personer inom fastighetsbranschen. Dock tillägger han att det inte borde bli någon 

skillnad utan snarare en upplärningsprocess, då de faktiska värdena ju inte förändras. 

 

4.2 Resultat analyserade kvartalsrapporter första kvartalet 2019 

Nedan framgår en tabell över olika komponenter som analyserats i fastighetsbolagens 

kvartalsrapporter för första kvartalet, januari till mars, 2019. Dem utvalda komponenterna har 

tagits fram i syfte att studera hur bolagen valt att tillämpa och eventuellt justera för de effekter 

som IFRS 16 medför samt utreda huruvida bolagen uppfyller de krav och riktlinjer som finns 

beträffande en tydlig redovisning. Andel tomträtter är beräknat som en kvot av det belopp 

bolaget angett för deras leasingtillgångar som avser tomträtter i förhållande till bolagets 

angivna marknadsvärde för fastighetsbeståndet. 

 

 

Tabell 2. Sammanställning av analyserade kvartalsrapporter. 
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5. Analys och diskussion 
I kapitlet presenteras författarnas analys av resultatet från intervjumaterialet samt 

fastighetsbolagens kvartalsrapporter för januari till mars 2019 i relation till studiens teorier. 

Egna reflektioner och identifierade samband och mönster kommer även att redogöras för. 

 

5.1 Kvartalsrapporter 

Efter en analys av samtliga fastighetsägares kvartalsrapporter för första kvartalet januari till 

mars 2019 har konstaterats att det finns en större spridning i tydlighet samt en viss skillnad i 

hur bolagen valt att justera för effekterna som IFRS 16 medför. Samtliga bolag har valt en 

förenklad metod vilket således innebär att jämförelsetal för 2018 inte har räknats om. Dock 

har Hufvudstaden och Kungsleden valt att beräkna nyckeltal med och utan effekten av IFRS 

16 för att tydligt visa i vilken utsträckning nyckeltalen påverkas, vilket inte är ett krav utan 

något bolagen valt själva. Ur intressenters synpunkt anser vi som författare och utredare att en 

jämförelse av nyckeltal med och utan effekt av IFRS 16 ger upphov till dels ökad transparens 

och jämförbarhet mellan bolag, men även ökad förståelse för underliggande påverkan av 

IFRS 16 som annars kan vara svår att identifiera när en förenklad övergång tillämpas. En 

retroaktiv övergång kräver mer arbete för bolagen och kan även innebära högre 

implementeringskostnader, vilket delvis är orsaken till att majoriteten av bolagen valt en 

förenklad övergång. Det negativa med en förenklad övergång är att jämförbar information 

inte måste publiceras i samma utsträckning som om en retroaktiv övergång tillämpas. Flera 

bolag har justerat för effekterna av IFRS 16 vilket resulterar i en missvisande bild av bolagens 

nyckeltal. Detta ger upphov till en sämre beslutsgrund för intressenter och således inte lika 

hög grad av transparens och jämförbarhet (Smith, Brännström & Jansson 2015, s. 23). 

 

Generellt har upplysningen om IFRS 16 varit fyllig och det framgår tydligt att det är 

leasingavtal i form av tomträtt som är väsentliga där fastighetsbolagen är leasetagare. En 

skillnad som uppmärksammats i både intervjumaterialet samt kvartalsrapporterna är 

tolkningen av vad som ska och bör betraktas som leasingavtal i förhållande till bolagens 

verksamhet. Hufvudstaden har tagit hänsyn till leasingavtal som tomträtter men även 

leasingavtal i form av maskiner eller annan kontorsutrustning. En del bolag har valt att 

undanta leasing av bilar med grund i att det inte direkt kan kopplas till bolagets verksamhet. 

De riktlinjer som finns för vilka leasingavtal som ska kapitaliseras och inte i balansräkningen 

framgår av IASB är leasingavtal kortare än tolv månader och leasingkontrakt som avser lägre 

belopp (IASB 2017 s.17). Den beloppsgräns som används som vägledning för vad som skiljer 

ett högre värde från ett lägre värde ligger runt 5 000 USD (IASB, 2016 s.19). Dessa riktlinjer 
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ska följas vilket således innebär att oavsett om ett leasingkontrakt är väsentlig för bolagets 

verksamhet eller inte ska det ändå, om nämnda riktlinjer uppfylls, kapitaliseras i 

balansräkningen. 

 

5.2 Resultat- och balansräkning  

Hur resultat och balansräkningen påverkas hos fastighetsbolagen till följd av IFRS 16 har 

tydligt framgått i intervjumaterialet samt bolagens finansiella rapporter. Genom att följa 

standarden kommer fastighetsbolagen som leasetagare att eliminera klassificeringen mellan 

operationella och finansiella leasingavtal och dessutom flytta kostnaden för leasingkontrakt, 

vilket i synnerhet är tomträttsavgälden, från att belasta driftnettot i resultaträkningen till att 

identifieras som en ränta under finansiella poster. Dessutom kommer tomträtten att 

kapitaliseras i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. Viktigt att 

poängtera utifrån intervjumaterialet är att fastighetsbolagen inte anser att deras syn på 

tomträttsavgälden eller tomträtten har förändrats. Tomträtten är fortfarande en nyttjanderätt 

och tomträttsavgälden en kostnad kopplad till den specifika tomträttsfastigheten.  

 

I vilken utsträckning resultat och balansräkningen påverkas beror även på hur bolagen valt att 

identifiera sina leasingkontrakt, här finns en viss tolkningsproblematik som även framgått i de 

finansiella rapporterna samt intervjumaterialet. Enligt regelverket ska samtliga 

leasingkontrakt som inte kan undantas (se avsnitt 2.5 IFRS 16) tas upp i balansräkningen, om 

de är oväsentliga för verksamheten spelar således ingen roll förutsatt att leasingkontraktet 

löper över tolv månader och avser ett värde på tillgången när den var ny som motsvarar 5 000 

USD. Att tomträtt som leasingavtal ska tas upp i balansräkningen är det dock ingen tvekan 

om. Tomträtt löper över sådan lång tid att det nästintill kan betraktas som en äganderätt, 

speciellt med tanke på att man som leasetagare inte kan säga upp tomträtten.  

 

5.2.1 Värderingen av leasingtillgångarna 

Värderingen av leasingtillgångar och skulder är de värden som har balansförts i den 

finansiella rapporteringen. Av kvartalsrapporterna framgår inte hur värdet har beräknats men 

efter intervjuerna med de olika bolagen har det framkommit att alla har utfört värderingen i 

grunden på samma sätt. Den har genomförts genom att diskontera alla framtida avgälder med 

en ränta som motsvarar avgäldsprocenten utvunnet ur de olika tomträttsavtalen från 

kommunen, som ligger genomgående omkring 3% i Stockholms stad. Denna metod är en 

tillämpning av regelverket och enligt de flesta respondenterna, det bästa sättet att komma så 

nära det verkliga värdet som möjligt.  
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Tomträtter är unika jämfört med andra typer av leasingtillgångar och värderingsmetodiken av 

tomträtter har inte uppfattats som helt utarbetad och därav ifrågasatts till viss del. Den 

alternativa värderingsmetod som Jan Rosengren presenterade, kan vara ett alternativ för en 

mer rättvisande värdering.  

 

Problematiken vid värderingen av leasingtillgångarna respektive skulderna ligger främst hos 

andra tillgångar än tomträtter, där löptiden har stor betydelse. Tomträtterna är unika i detta 

avseende, de evighetskapitaliseras och skulden är konstant utan amortering. I de fall löptider 

samt nyttjande av förlängningsoptioner är svåra att identifiera kan värderingen av 

leasingtillgångar bli inkorrekt och därav missvisande i den finansiella rapporteringen.  

 

5.2.2 Diskonteringsräntan 

Diskonteringsränta är en betydelsefull komponent för beräkning av värdet på en 

leasingtillgång vilket i fastighetsbolagens fall är nuvärdesberäkningar av samtliga tomträtter. 

Den diskonteringsränta som samtliga bolag valt har, som tidigare nämnt, varit 

avgäldsprocenten för varje tomträttsavtal vilket är mellan 3 % till 3,25 % i Stockholms stad. 

Denna ränta motsvarar således en approximation av den implicita räntan som enligt IASB i 

första hand ska användas om den är relativt enkel att estimera, vilket den i förekommande fall 

tycks ha varit (IASB 2017, s.33). Om det istället varit ett scenario där bolagen valt att tillämpa 

olika diskonteringsräntor skulle det innebära att värderingen av tomträtterna, samt övriga 

leasingtillgångar, skulle se olika ut och således även ge upphov till lägre transparens och 

jämförbarhet mellan bolag. Att fastighetsbolagen har valt samma ränta är inte en slump då det 

framkommit att bolagen i olika nätverk har diskuterat hur de ska hantera IFRS 16 och de 

tolkningsutrymmen som finns. Följaktligen är det positivt att denna kommunikation har skett 

då transparensen ökar och värderingen av tomträtter och andra leasingtillgångar kan ske på ett 

gemensamt och enhetligt sätt. Detta gynnar fastighetsägarnas- och branschens intressenter och 

bidrar till jämförbarhet mellan de bolag som deltagit i diskussionerna. 

 

5.3 Nyckeltal 

Genom att studera nyckeltalen kan det konstateras att alla bolagen påverkas av mindre 

förändringar. Detta beror till stor del på att andelen tomträttsfastigheter hos bolagen är låg. 

Förändringen till IFRS 16 har både positiv och negativ påverkan på bolagens nyckeltal, vilket 

innebär att om en justering för effekten skall ske, bör justeringen utföras genomgående. De 

nyckeltal som studerats i denna undersökning är främst räntetäckningsgrad, belåningsgrad och 
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soliditet. Alla dessa påverkas negativt av förändringen till skillnad från överskottsgraden som 

får en positiv påverkan då en kostnadspost försvinner från driftöverskottet. Det har 

framkommit olika strategier för att hantera förändringen och framförallt, svårt att initialt 

utläsa från rapporterna hur bolagen har valt att hantera förändringen. Jämförbarheten är 

försämrad och som läsare bör du ha IFRS 16 i åtanke och till en början, försöka förstå hur det 

aktuella företaget har valt att hantera effekterna.  

 

Hufvudstaden och Kungsleden har valt att göra en tydlig jämförelse med påverkade nyckeltal, 

med och utan effekt av IFRS 16 vilket ger en ökad förståelse. Hufvudstaden har valt att 

använda alla redovisade siffror vid beräkningen av nyckeltalen och sedan komplettera med en 

jämförelsetabell. Resonemanget bakom var tydligt, att denna förändring är inget temporärt 

utan en ny standard, att ducka för förändringen kommer inte medföra något positivt utan mer 

förvirring.  

 

Vid rapportering av kovenanter, nyckeltal som ställs som villkor i låneavtal, finns ett annat 

incitament att justera exempelvis räntetäckningsgraden. Förändringen som uppstått är endast 

en redovisningseffekt, risken har inte förändrats. Därför bör avtal som ingåtts innan 

införandet bortse från förändringen vid rapportering och vid nytecknande avtal inkludera 

förändringen då det som tidigare nämnt, inte är en temporär förändring utan den nya 

standarden.  

 

5.4 Värdering av fastigheter upplåtna med tomträtt  

Synen på fastigheter upplåtna med tomträtt och värderingen av dessa, har alla respondenter 

varit överens om inte kommer att förändras. De diskussioner som har behandlas är om det 

administrativa arbetet kring tomträttsfastigheter kommer göra det mer tidskrävande och 

mindre lönsamt. Genom att det på så sätt skulle kunna resultera i en lägre efterfrågan från 

fastighetsbolagen. Vad som konstaterats är att standardens påverkan på fastighetsvärdet är en 

icke-fråga, varken hos synen på tomträttsfastigheter eller den faktiska värderingen som är 

frikopplad effekten.  

 

5.5 Branschens uppfattning 

Den generella uppfattningen av införandet av IFRS 16 är att den nya standarden medför mer 

arbete, många respondenter benämner det som ett extra moment i den finansiella 

rapporteringen. Leasingkontrakt ska identifieras, föras in i ett elektroniskt system och senare 

även uppdateras när nya leasingkontrakt ingås eller om gamla kontrakt ändras på grund av 
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nya förhållanden. Att notera är att denna strukturella förändring har medfört ökad kännedom 

om vilka leasingkontrakt som faktiskt existerar och bidragit till en högre grad av kontroll 

internt.  

 

Syftet med införandet av IFRS 16 var att öka transparensen och jämförbarheten mellan bolag 

men för fastighetsbolagen tycks den nya standarden inte uppnå sitt huvudsakliga syfte, från 

respondenternas perspektiv. Dessutom har bolagens syn på vad en tomträtt är inte förändrats, 

tomträttsavgälden är alltid en kostnad per fastighet som tekniskt sett kommer att kvarstå som 

en kostnad i driftnettot. Tillämpningen av IFRS 16 syns enbart på företagens koncernnivå.  
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6. Avslutning 
I det avslutande kapitlet redogör författarna för den slutsats som besvarar samtliga 

frågeställningar i studien. Fortsättningsvis presenteras även rekommendationer och förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Studiens syfte var att analysera och besvara följande huvudsakliga frågor: 

• På vilket sätt påverkar införandet av IFRS16 - Leases resultat- och balansräkningen 

samt nyckeltal i noterade fastighetsbolag. 

• På vilket sätt påverkar IFRS16 - Leases värdering av tomträttsfastigheter?  

 

Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 - Leases med sitt huvudsakliga syfte att öka 

transparensen och jämförbarheten mellan bolag, innebär att klassificeringen av operationella 

och finansiella leasingavtal upphör att gälla för leasetagare vilket i denna studie innebär att 

fastighetsbolag som leasetagare av tomträtter måste värdera dessa till ett nuvärde som ska 

kapitaliseras i balansräkningen som en leasingtillgång respektive leasingskuld. I 

resultaträkningen innebär den nya standarden att tomträttsavgälden förflyttas från att belasta 

driftnettot som en fastighetskostnad till att belasta finansiella poster i form av en ränta. Detta 

innebär även att fastighetsbolagen måste identifiera samtliga leasingavtal som ingåtts för att 

fortsättningsvis estimera dessa till ett nuvärde om leasingkontraktet löper över tolv månader 

och avser ett värde på leasingtillgången som motsvarar 5 000 USD när tillgången var ny. 

 

Vad som är avgörande för i vilken utsträckning resultat- och balansräkning samt nyckeltal 

påverkas beror av hur stor andel av fastighetsbolagens bestånd som består av tomträtter och 

hur dessa har värderats, samt hur bolaget tolkat IFRS 16 regelverket och tagit hänsyn till 

andra leasingavtal som exempelvis leasing av bilar eller maskiner. Samtliga bolag har valt en 

diskonteringsränta mellan 3–3,25% vid värdering av dess tomträtter vilket sålunda medför en 

enhetlig metod mellan bolagen. Dock har det diskuterats om värderingsmetoden är optimal 

för just tomträtter som är en väldigt unik form av leasingtillgång.  

 

Bolagen valt att redovisa och justera för tomträtternas påverkan i den finansiella 

rapporteringen på olika sätt, varför en jämförelse har varit svår att enkelt genomföra. Vad som 

konstateras är att hur mycket än denna redovisningsprincip är en icke-fråga eller ej, så 

påverkas viktiga nyckeltal och många av dem negativt. Detta kan vara en grund till att  
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majoriteten ändå väljer att justera för effekten, om det hade varit opåverkat hade det inte 

funnits ett incitament att justera.  

 

Värderingsmetodiken ligger till viss del frikopplad från denna påverkan och genom 

undersökningen kan det konstateras att inget i dagsläget kommer att förändras. Liksom hos 

alla fastighetsvärderingar kan utfallet skilja sig men med en spridning som inte är unikt för 

tomträttsfastigheterna. Således kan endast marknadens bild idag av fastigheterna upplåtna 

med tomträtt beaktas och som troligen kommer att ligga oförändrad utan påverkan av IFRS 

16 - Leases.   

 

6.2 Rekommendationer 

Vad som tydligt konstaterats är svårigheterna att utläsa och jämföra bolagen emellan, speciellt 

om läsaren inte aktivt har IFRS 16 i åtanke samt är påläst om vad standarden innebär, därför 

är det av stor vikt att en tydlig rapportering med tillhörande kommentarer om justering ska 

ske. Eftersom förändringen är bestående bör alla nyckeltal utgå från de redovisade siffrorna i 

resultat- och balansräkningen och istället tillägga en jämförelsetabell för att påvisa 

förändringen, liksom Hufvudstaden har gjort.  

 

En mer tydlig och branschspecifik grund vad som klassas som leasingtillgångar som kommer 

att påverka redovisningen och främst jämförbarheten. Alla bolag bör tolka standarden på 

samma sätt avseende vilka leasingavtal som ska kapitaliseras och fortsättningsvis ta upp eller 

bortse från liknande tillgångar i balansräkningen. Frågan om bolagen bör undvika att ta upp 

leasingavtal som inte anses vara väsentliga för bolagets verksamhet, exempelvis leasade bilar 

eller leasade maskiner för tillfälliga projekt bör tydliggöras. Fortsättningsvis bör även 

övervägas om beloppsgränsen på 5 000 USD är lämplig i regelverket och om den är för låg då 

vissa av bolagen har upplevt att nästintill alla leasingavtal faller över gränsen. 

 

Det anses generellt finnas utrymme att förbättra utformningen av IFRS 16 med hänsyn till 

tomträtt eftersom den formen av nyttjanderätt och leasingtillgång skiljer sig gentemot 

majoriteten av nyttjanderättstillgångar som omfattas av standarden. Värderingen av 

tomträtterna är en viktig synpunkt där fastighetsbolag och kunniga inom branschen kan 

åstadkomma en ny värderingsmetod som möjligen skulle bidra till en mer rättvis värdering 

och ökad transparens. 
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studien har det många gånger uppstått frågan huruvida tomträtter bör vara ett undantag 

från IFRS 16 - Leases, om införandet medför den transparens som syftet är. IASB har i sin 

rapport Basis for Conclusion (2017) lyft frågan beträffande tomträtter och om det bör vara ett 

undantag. Här finns utrymme att utreda huruvida leasetagare av tomträtter samt intressenter 

till bolagen anser att IFRS 16 uppfyller sitt primära syfte att öka transparensen och 

jämförbarhet mellan bolag eller om det i själva verket enbart medför ytterligare arbete kring 

den finansiella rapporteringen.  

 

Parallellt med den potentiella studien ovan finns utrymme att fortsättningsvis studera hur väl 

utarbetat IFRS 16 är gentemot fastighetsbolagen och leasetagare av tomträtter och undersöka 

den alternativa värderingen av tomträttsfastigheter som Jan Rosengren (Newsec) föreslagit.  

 

Under studiens gång har konstaterats att värderingen av tomträttsfastigheter inte påverkas av 

IFRS 16 för tillfället. Utifrån ett långsiktigt perspektiv kan det finnas en risk att 

fastighetsbolagens hyresgäster efterfrågar kortare hyreskontrakt som följd av införandet av 

IFRS 16 samt behovet av ökad flexibilitet. Detta är en studie som möjligtvis skulle vara 

aktuell om några år när IFRS 16 blivit mer inrotad och effekter går att studera och identifiera 

till följd av förändringen. 
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Appendix A 

Intervjuformulär - Fastighetsägare 

 

•  Hur har IFRS 16 påverkat er som leasingtagare?  

 

• Vilken övergång har ni valt och varför? 

 

• Har ni, innan implementeringen, haft kommunikation med andra bolag/experter om 

hur implementeringen ska gå till? Vad har ni diskuterat? 

 

•  Hur jobbar ni nu och hur jobbade ni tidigare? 

 

•  Har ni observerat att hyresgäster har efterfrågat kortare kontrakt? 

 

• Hur kommer era nyckeltal och beräkningar av nyckeltal att påverkas av IFRS 16? 

 

• Kommer de berörda tomträttsfastigheternas driftnetto att påverkas?  

 

• Hur anser ni att förändringen kommer att påverka tomträttsfastigheternas värde?  
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Appendix B  

Intervjuformulär – Fastighetsvärderare 

 

• Berätta lite kort om hur er värderingsprocess går till. 

 

• Hur har ni tidigare behandlat operationella leasingavtal i värderingar?  

 

• Vad innebär förändringen till IFRS 16 för er? 

 

• På vilket sätt kommer ni att ta hänsyn till att leasingkostnaderna inte längre kommer 

att belasta driftnettot? 

 

• Vad innebär IFRS 16 för värderingen på fastigheter?  

 

• Vi har som uppfattning att förändringen inte kommer påverka utfallen hos externa 

värderingar på fastigheter, delar ni samma tanke? Varför? 

 

• Vad anser ni är den största påverkan?  
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Appendix C 

Intervjuformulär - Redovisningsexpert 

 

• Berätta lite kort om IFRS16. 

 

• Vad innebär förändringen till IFRS16? 

 

• På vilket sätt kommer detta påverka resultat- och balansräkning? 

 

• Vilka nyckeltal kommer att påverkas mest? 

 

• Vilka är de största utmaningarna?  

 

• Påverkan på värderingen av tomträttsfastigheter? 

 

• Om 5 år - vad kan ha påverkats som följd av IFRS 16? Långtgående effekter? 

 

• Tillämpning - Övergångsproblematik? 

 

• Vilken ränta bör användas vid värderingen av leasingtillgångar? Hur ska den 

estimeras? 
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