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otadminiter Peter rikon har uttalat ig
åde i TV och kriftligt på ett ätt om ne ha
kapat förhoppningar om att otadggande
inte omfatta av vanliga redoviningregler när det
gäller nedkrivningar. Tanken förefaller vara att
detta i in tur land annat kulle underlätta att
nproducera otäder på marknader där det finn
tvekamheter huruvida fatigheten
marknadvärde i färdigggt kick uppgår till
mint produktionkotnad och/eller redoviat
värde.
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åvitt jag kan edöma utifrån de uttalanden jag
O NORDLUND
tagit del av via TV-ändningar och krivele till
Rikdagen daterad 26 oktoer 2016 (Dnr
N2016/06379/P) är uttalanden oprecierade i ådan utträckning att det inte går
att dra några egentliga lutater huruvida nproduktion måte kriva ner i
redoviningen eller inte aerat på denna information.

I krivelen till Rikdagen, hänviad till ovan framgår land annat följande:
”I fråga om nedkrivningar gäller att kommunala otadaktieolag ka redovia
en fatighet om en tillgång i in årredovining. Utgångpunkten är att en ådan
ta upp till ett värde om motvarar utgiften för att förvärva den. Om det finn en
etående värdeminkning ka värdet kriva ned.”
”om Noohi Dadgotar ekriver kan redoviningreglerna i via fall ändå leda
till att nggda otadhrehu kan ehöva ta upp till ett lägre värde än
produktionkotnaden. Men det ör i å fall enart vara i ituationer där det inte
finn ett tdligt långiktigt ehov.”
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åvitt jag kan e har otadminitern inte precierat vare ig vad om ave med
rekviiten ”värde” eller ”etående” om framgår av årredovininglagen (ÅRL)
nedkrivningregler. Utan att veta definitionen på vilket värde det redoviade
värdet ka jämföra med går det inte att edöma nedkrivningfrågan. Av
okföringnämnden (FN) å kallade K3-regler framgår att egreppet ”värde” i
ÅRL ka tolka om ”återvinningvärdet”. Detta värde är i in tur det högta av
”verkligt värde minu föräljningkotnad” eller ”nttjandevärdet”. Verkligt värde
är redoviningnamnet på det om ofta enämne ”marknadvärde”, det vill äga
met annolikt föräljningpri i ituationer med edvanlig
föräljning-/marknadföringtid, på villkor om kan ke mellan oeroende
aktörer, etc., ett å kallat exit price. ”Nttjandevärdet” är framtida kaaflöden
(operativa kaaflöden utan hänn till ränteutetalningar och inkomtkatt) om
dikontera till nuvärde med ett avkatningkrav. Kaaflödena ka utgå från
företaget egna äta edömningar av kaaflöden men avkatningkravet ka
vara marknadmäigt. Det inneär att det inte är den enkilde aktören
(exempelvi en kommun eller ett kommunalt otadföretag) om jälv etämmer
vilket avkatningkrav om kan vara lämpligt i olika ituationer.
Avkatningkravet ka vara empirikt härlett, det vill äga marknadaktörerna
etämmer avkatningkravet, inte olaget jälvt eller de ägare. Om en enkild
kommun om ägare eller en enkild aktör, exempelvi ett kommunalt
otadolag, har ett lägre avkatningkrav än andra aktörer på marknaden å är
det avvikande lägre avkatningkravet av ringa intree vid
nedkrivningprövningen.

n huvudtad i tändig
rekrtering
riten på aretkraft
påverkar i alla led. På
tadggnadkontoret i
tockholm efinner man ig
i en tändig
rekrteringproce – förra året rekrterade
hela 70 peroner. Det tora antalet kan
amtidigt vara ett prolem i ig, mängden gör
det vårt för taden att konkurrera vad gäller
lönenivå.

När det gäller etåendekriteriet i ÅRL å har FN redan tolkat detta i
vägledningen till det allmänna rådet (K3) å det råder ingen frihetgrad i detta
aveende heller. Om ett företag på alandagen har kontaterat att
återvinningvärdet jut denna dag är lägre än redoviat värde, ka nedkrivning
normalt ke. etåendekriteriet i ÅRL är uppfllt i och med de metoder, vilka
anvia av K3, om tillämpat vid edömning av verkligt värde minkat med
föräljningkotnad eller nttjandevärdet. Kom ockå ihåg att vid värdeedömning
är värdeegreppet och de inneörd överordnat, det går inte att ”rädda” en
värdering med ”trixande” vid metodtillämpningen om reultatet av tillämpning av
metoden leder till annat reultat än det avedda definierade värdeegreppet.
Det FN har uttrckt i K3-regelverket aveende det relevanta värdeegreppet i ig
och hur etåendekriteriet ka tolka vid nedkrivningprövning ne vara i
överentämmele med vad om framgår av förareten till ÅRL
(författningkommentaren) i nedkrivningfrågan aveende
anläggningtillgångar. Därmed kan kontatera att det inte föreligger någon
konflikt med ÅRL i dea aveenden när K3 tillämpa.
Att, utifrån krivelen lämnad till Rikdagen och de uttalanden otadminitern
gjort i TV, dra lutaten att otadföretag inte ehöver kriva ner fatigheter
enart på grund av att det kulle finna en långiktig efterfrågan, räcker inte om
motiv/argument. De fleta vet att nuvärdet av framtida etalningar är eroende av
land annat nivån på hran och vilket avkatningkrav om kan förknippa med
en vi invetering. Vit kan det vara å att det går att hra ut nggda
lägenheter men att vare ig etalningvilja eller etalningförmåga ho
hregäterna medger den hrenivå om ehöv för att nproduktion kulle
edöma vara lönam. tt högt avkatningkrav inneär en högre rik medan ett
lägre avkatningkrav inneär en lägre rik. n tröm av framtida inetalningar
kan ha olika nuvärde på grund av avkatningkravet torlek. Om amma
inetalningar/kaaflöden dikontera med ett högre avkatningkrav lir
nuvärdet mindre och tvärtom om avkatningkravet är lägre.
Jag kan känna vi mpati för otadminitern förök att uttala ig i den
aktuella frågan. Det är emellertid vårt att ifrågaätta de grundläggande
koncepten aveende värde- och etåendekriterierna i ÅRL. Det kulle dock kunna
anföra att det finn en vi oäkerhet i värdeedömningen preciion (verkligt
värde, marknadvärde, nttjandevärde, torlek på avkatningkrav etc) eroende
på exempelvi låg tranaktionintenitet aveende via tper av fatigheter på
via tper av orter/i via lägen eller andra riter i tranparenen på marknaden.
Att det kulle finna en otadkö och att ett otadföretag kulle kunna edöma
det om rimligt att det går att hra ut nproducerade lägenheter långiktigt räcker
dock inte om argument för att undlippa nedkrivningehov i redoviningen.
Det ehöv etdligt mer precia analer och argument för detta. Att uttala ig i
å allmänna ordalag om otadminitern gjort i nedkrivningfrågan och ändå
ge uttrck för en etämd uppfattning gör att funderingar tartar kring vad om
finn i den ”lack-ox” om innehåller den mer precierade information om leder
till de lutater han ger uttrck för…
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