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Redovisning av driftnetto
ger inte rätt information!

Svenska fastighetsföretag har en mångårig
tradition att tillämpa en funktionsindelad
resultaträkning. Ur denna resultaträkning härleds
sedan ett resultatbegrepp benämnt driftnetto eller
driftöverskott. Problemet är att det driftnetto som
härleds från resultaträkningen ofta saknar
sammanhang, stringens och relevans.

Begreppet driftnetto är centralt när det gäller
fastighetsförvaltande bolag eftersom ”driftnettot
är marknadsvärdets moder”. Dividerat med ett
adekvat direktavkastningskrav ger driftnettot en
uppfattning om en fastighets marknadsvärde.
Problemet är att det driftnetto som är relevant för
marknadsvärdebedömningen är ett
kassaflödesmått, inte ett resultatmått.

Fastighetsföretagen borde med hänsyn till
transparensen nöja sig med att redovisa begreppet
”Bruttoresultat”. Detta resultatbegrepp inrymmer
att hyresintäkter minskas med
”Fastighetskostnader”. I fastighetskostnaderna
ingår byggnadsavskrivningarna. I en not lämnas
sedan information om ett kassaflödesbaserat driftnetto. Bland dagens
fastighetsföretag torde det kassaflödesbaserade driftnettot i många fall vara
väsentligt lägre en det driftnetto som redovisats i resultaträkningen.
Konsekvensen är att den faktiska förräntningen är lägre än den redovisade och det
för närvarande positiva ”yield-gap” som redovisas är mindre än i verkligheten! Se
även inlägg i Fastighetsnytt nr 5-2015 av Bo Nordlund och Sverrir Thor – ”Bubbla
under uppsegling på kommersiella fastighetsmarknaden”.

Motivet att redovisa ett driftnetto öppet i resultaträkningen handlar om
transparens. Det motiveras med att det skulle ge bättre information än vad som
blir fallet med ett uppställningsschema som anges i årsredovisningslagen. Det
stora problemet är att det finns väsentlig risk för att den operativa
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Sverige har inte råd att
producera 700 000 bostäder
på tio år utan att ha en vettig
strategi för det. I värsta fall
blir resultatet både

kapitalförstöring och usla livsmiljöer. Den
nya arkitekturpolitiken som mejslas fram
utifrån utredningen Gestaltad Livsmiljö ser
vi som en god chans att bli just en nationell
strategi för byggd miljö som byggherrar,
arkitekter och övriga i branschen kan samlas
kring.

1 biljon dollar letar
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1 biljon dollar letar
fastighetsinvesteringar
under 2016. Den slutsatsen
drar CBRE i sin
undersökning av

investerarnas intentioner för 2016 som
presenterades under onsdagen på Mipim.
Den globala ekonomin oroar investerarna
mest, trots detta avser de flesta att öka sina
investeringar.
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kassaflödeskapaciteten överskattas när investeringsutbetalningar exkluderas från
analysen. För att kunna analysera olika typer av investeringsutbetalningar krävs
information från noterna i årsredovisningen. Tyvärr lyser i praktiken sådan
information som är strukturerad på rätt sätt ofta med sin frånvaro.

Hur gränserna mellan underhållskostnad och investering dras ur ett
redovisningsperspektiv är av underordnat intresse vid fastighetsvärdering och
finansiell analys. Av intresse är pengar över tiden förknippat med risk. Det
sammantagna regelverket för redovisning är dock förvillande för såväl analytiker,
investerare som lekmän. Särskilt utländska investerare kan via det
funktionsbaserade driftnettot få en felaktig bild av förräntningskapaciteten hos
svenska fastigheter som normalt har en hög drift- och underhållsutgiftsgrad i
jämförelse med utländska hyreskontrakt.

I sammanhanget är underhållskostnad, som bokas mot resultaträkning, respektive
investering, som bokas mot balansräkning, olika beroende på vilket regelverk som
tillämpas. Antingen tillämpas Bokföringsnämndens K2-regler för mindre företag,
eller K3-regler för större företag. Dessutom kan tillämpning av
redovisningsrekommendationen RFR2 aktualiseras i juridisk person som ingår i
koncerner vars redovisning upprättas enligt IFRS-reglerna. Samma typ av utgift
kan bli underhållskostnad enligt K2, investering enligt K3/IFRS och slutligen
endera underhållskostnad eller investering, beroende på tillämpningen av RFR2!
Att det finns så många olika varianter att klassificera tillkommande utgifter för en
fastighet är inte tillfredsställande och det krävs en regeljustering för att skydda
och utveckla transparensen, RFR2-varianten borde fasas ut ur regelsystemet.

Med ett kassaflödesperspektiv saknas information i resultaträkningen om de
utbetalningar som bokats mot balansräkningen men som ändå är av karaktären
att utgifterna bibehåller tillgångens produktions-/avkastningsförmåga.
Kassaflödesinformationen i en not kan se ut som nedan:

+ Hyresintäkter

– Driftkostnader inklusive fastighetsadministration

– Fastighetsskatt och i förekommande fall tomträttsavgäld

– Reparations- och löpande underhållskostnader

– Aktiverade utgifter i befintligt fastighetsbestånd (komponentbyten), det vill säga
utbetalningar som är nödvändiga för att bibehålla fastighetens
produktionsförmåga/avkastningskapacitet.

= Driftnetto (kassaflödesbaserat) ur fastighetsperspektiv

– Central administration

= Fritt Operativt Kassaflöde, ur fastighetsföretagsperspektiv

Även begreppet ”förvaltningsresultat” som förs fram av vissa fastighetsbolag som
ett mått på förmåga att generera kassaflöden ”lider” av samma problem som ovan
beskrivet avseende begreppet ”driftnetto”, dvs återinvesteringsutbetalningarna
speglas inte i detta resultatbegrepp, dvs ”förvaltningsresultatet”.

Mycket av det som sagts ovan om de grundläggande principerna är välbekant för
de flesta. Problem uppstår när man ska hämta information till värdering och
analyser. Ett omfattande regelverk för redovisning ger informationen en struktur
som dock medvetet/omedvetet kan förvrängas. Den största systemrisken är om
marknadspåverkande begrepp som yield-gap systematiskt ger aktörerna fel
information.

Stellan Lundström, Professor emeritus fastighetsekonomi, KTH
Bo Nordlund, Tekn dr verksam på KTH och i egna bolaget BREC
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Hyresgästföreningens
beroende av sin motpart har
gjort att man gått med på
alldeles för höga
hyreshöjningar. I genomsnitt

har hyrorna under 2000-talet stigit med över
1 procentenhet varje år.

Stora förväntningar inför
Mipim

Den årliga fastighetsmässan
Mipim går av stapeln i
Cannes under innevarande
vecka och i vanlig ordning
kommer det att finnas stor

svensk närvaro. Fastighetsnytt har talat med
Stockholms- och Göteborgsregionens
representanter för att få veta mer om deras
förväntningar på årets Mipim.

”Våga göra lite experiment”
När det gäller bostadsfrågan
så är det kanske framförallt
två personer från KTH som
synts och hörts i debatten
under väldigt många år.

Både Hans Lind och Stellan Lundström har
vid sidan av forskningen haft en vilja att följa
och påverka den verkliga utvecklingen.
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