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Executive summary: 

Up until 2007 the real estate market, especially investment properties, where subject to excessive 

price adjustments. However, the world economy was hit by a recession which has had, and still 

have, a big influence on the valuation of investment properties. 

The financial crisis has had a large impact on the annual reports for property investment companies, 

since investment properties can be measured at fair value. The fair value is based either on market 

prices or models that uses market indicators for calculating the value. 

Effectively, valuating the favorability of investments in property investment companies is becoming 

increasingly difficult.   

The thesis of this assignment is to emphasize what requirements there is to the annual report in 

relation to recognition of investment properties, and to what extent these fulfill investors’ 

information needs. 

The starting point of this assignment is the definition of the true and fair view, with a description of 

the immense impact of the annual report on society and companies through the influence on key 

decision makers’ i.e. share- and stakeholders. 

This part is followed up by a review of the accounting policies in relation to ÅRL and IFRS. 

Concluding on the review, it is our assessment that there are no major differences between ÅRL and 

IFRS in relation to investment properties. 

It is under IAS 40 allowed to either use a fair value or a cost (less depreciation) method. Normal 

praxis for property investment companies are the usage of the fair value model, the advantage of 

using this method is that it makes it transparent for the investor which is then able to compare with 

other property investment companies.   

The challenge with using fair value is its reliability since it is based on estimates (future 

assumptions), and in a market in recession it is therefore even harder to reliably estimate the fair 

value. Expecting companies to increase the amount of information on the assumptions used for the 

valuation will therefore be expected from investors to increase the transparency. 

However, IAS 40 states that if the requirements are strictly applied in this accounting policy, the 

information needed evaluating the true and fair view for the stakeholder (investor) will be met.   
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The assignment also covers a review of the annual report for Tower Group A/S for the period 

ending 30/06-2009, in relation to the methods used in evaluating the fair value, a probability 

calculation of the recognized value and whether the stakeholder’s information needs have been 

fulfilled. 
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1. Indledning 

I de seneste år har finanskrisen haft en stor betydning for den globale økonomi, hvilket har udledt 

en usikkerhed på ejendomsmarkedet i forhold til værdiansættelsen af ejendommene.  

Begrænsede muligheder for at fremskaffe likviditet hos bankerne og realkreditinstitutterne, har 

medført en opbremsning i ejendomshandlerne og har efterladt det europæiske ejendomsmarked i 

knæ.  

Den usikkerhed som finanskrisen har medbragt, har medført yderligere komplikationer til de 

ledelsesmæssige beslutninger i forbindelse med opgørelsen af værdien på investeringsejendomme. 

Dansk og international regnskabspraksis stiller krav og giver retningslinjer for, hvordan man skal 

indregne og præsentere investeringsejendomme, så regnskabsbrugerne får ”et retvisende billede” af 

selskabet og dets aktiver. 

Når virksomhederne skal indregne og måle, er der to metoder, der typisk anvendes, nemlig 

kostprismetoden og dagværdimetoden. Den mest anvendte indenfor investeringsejendomme er 

indregning til dagsværdi, dette værende både indenfor dansk regnskabspraksis såvel som de 

internationale standarder. I et marked præget af illikviditet er værdiansættelser af ejendomme til 

dagsværdi kommet under et yderligere pres, idet værdien fastsættes ud fra en estimering af det 

fremtidige cashflow – disse cashflows vil alt andet lige være tilknyttet en række usikkerheder, da de 

fastlægges ud fra forventninger til fremtiden.  

 

Det har vist sig, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i visse tilfælde har konstateret, at virksomheder 

med investeringsejendomme har målt deres ejendomme til for høje værdier i årsrapporterne. 

Erhvervs- og selskabsstyrelsen har udarbejdet et notat om ”måling af ejendomme”, hvor de sætter 

fokus på opgørelsen af pålidelige dagsværdier. Notatet vedrører primært virksomheder, der måler 

ejendomme til dagsværdi efter ÅRL1 § 38 (herunder IAS2 40), men udelukker ikke de 

virksomheder, der måler ejendommene til kostpris eller dagsværdi efter ÅRL § 413. 

 

Tower Group A/S har været genstand for lige netop denne kritik, udledt ved en afgørelse fra 

Fondsrådet4 om værdiansættelsen af ejendommene i årsrapporten for 2008/09. 

Kritikken byggede på, at gældsandelen anvendt ved beregningen ikke var i overensstemmelse med, 

hvad man ”normalt” kunne forvente.  

 

                                                        
1 Årsregnskabsloven 
2 International Accounting Standards 
3 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 2009, Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
4 Fondsrådet afgørelse J.nr. 2009-0020270 
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Den afledte effekt af finanskrisen, samt Erhvervs- og selskabsstyrelsens kritik har alt andet lige 

medført et øget informationsbehov hos regnskabsbrugerne for at disse er i stand til at vurdere, 

hvorvidt en given investering er attraktiv eller ej – her forstås ”et retvisende billede”. 

 

Vi vil med udgangspunkt i Erhvervs- og selskabsstyrelsens notat, samt Fondsrådets afgørelse 

vedrørende Tower Group A/S’ årsrapport for 2008/09 undersøge om det illikvide ejendomsmarked 

har sat sine spor på værdiansættelsen af investeringsejendommene, herunder hvorvidt de opfylder 

investors informationsbehov.  

 

1.1 Problemformulering 

Indledningen ovenfor danner baggrund for at forstå tilblivelsen af denne afhandling. 

Værdiansættelse af investeringsejendomme er grundet finanskrisen kommet i yderligere fokus end 

tidligere. Dette har alt andet lige øget investors informationsbehov for at sikre sig, at værdien af 

ejendommene i årsrapporten er korrekt. Dette leder os til følgende problemformulering: 

 

”Hvordan foretages den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, samt hvilke 

informationsbehov er der hos investorerne? Hvorvidt, er disse krav opfyldt i Tower Group A/S’ 

årsrapport 2008/09 – særligt med fokus på finanskrisens indvirkning på ”et retvisende billede”?”.  

Ovenstående problemformulering har udledt følgende arbejdsspørgsmål: 

1.1.1 Arbejdsspørgsmål 

1. Hvilke grundlæggende krav stilles der til aflæggelse af årsregnskabet med fokus på 

investeringsejendomme? 

2. Hvilke informationsbehov har investor, og hvor i høj grad dækkes disse af 

regnskabsstandarderne? 

3. Hvordan behandles investeringsejendomme regnskabsmæssigt? 

4. Hvilke værdiansættelsesmetoder anvendes til indregning og måling af 

investeringsejendomme – fordele og ulemper? 

5. Lever indregningen og målingen af investeringsejendomme i Tower Group A/S’ årsrapport 

2008/09 i praksis op til kravet om at udvise et retvisende billede, opgøres dagsværdierne 

pålideligt og er investors informationsbehov dækket tilstrækkeligt? 
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1.2 Afgrænsning 

Nærværende afsnit har til formål over for læseren, at afgrænse rapporten fokuserings- og 

emnemæssigt i relation til problemformuleringen. Afgrænsningen foretages således for at give 

læseren et indledende overblik over rapportens berøringsflade og problemstilling.  

Vi vil i opgaven udelukkende fokusere på værdiansættelsen af investeringsejendomme i selskaber 

indenfor årsregnskabsloven og IFRS5. Vi vil ikke behandle finansielle virksomheder, 

forsikringsselskaber, statslige aktieselskaber, samt øvrige selskaber der ikke er omfattet af ÅRL og 

IFRS. Disse selskaber er underlagt speciallovgivning, og vi har derfor set det naturligt ikke at 

behandle disse i vores opgave. 

Der vil ikke blive foretaget gennemgang af, hvordan investeringsejendomme skal medtages i 

koncernregnskaber, når investeringsejendommen bliver anvendt af et koncerninternt selskab. 

Grunden til denne begrænsning skyldes, at der er tale om et specialtilfælde, der ikke ønskes belyst i 

opgaven. 

 

Vi vil ikke foretage en værdiansættelse af Tower Group A/S men af deres ejendomme, og vi vil 

derfor kun koncentrere om oplysninger, der har relevans i relation hertil. Andre forhold som 

aktieforhold, investeringsproces, ledelsesforhold mv. vil ikke blive gennemgået. 

I forbindelse med værdireguleringer eller afskrivninger af ejendomme, vil der opstå midlertidige 

forskelle i forhold til de skattemæssige værdier, hvilket blandt andet vil påvirke udskudt skat. 

Denne opgave sigter ikke imod at behandle skatte- og momsmæssige problemstillinger, da fokus vil 

være på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. 

De juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med køb, salg og udlejning af 

ejendomme, såsom eks. pantsætning og tinglysning vil ikke blive behandlet i opgaven. 

Der vil endvidere blive gennemgået relevante oplysninger i årsrapporten med henblik på vurdering 

af måling af investeringsejendomme, herunder investorernes informationsbehov. Pålideligheden af 

årsrapporten som helhed vil derfor ikke blive vurderet.  

Ved gennemgang af ÅRL § 38, IAS 40 og RV16 afgrænses fra at foretage en dybdegående analyse 

af alle forhold i paragrafferne og standarderne. Formålet er ikke at afdække alle områder inden for 

den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, men derimod at beskæftige sig med 

de områder, som vurderes væsentlige for den eksterne regnskabsbruger, herunder investorer i 

forhold til problemstillingen. 

 

                                                        
5 International Financial Reporting Standards 
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Arbejdsspørgsmål Kapiteloversigt 

3. Hvordan behandles investeringsejendomme 
regnskabsmæssigt?

3. Investeringsejendomme, den 
regnskabsmæssige behandling 
heraf

1. Hvilke grundlæggende krav stilles der til aflæggelse 
af årsregnskabet med fokus på 
investeringsejendomme?                                                  
2. Hvilke informationsbehov har investor, og hvor i høj 
grad dækkes disse af regnskabsstandarderne?

2. Regnskabet og dets teori

Struktur

Der foretages her en perspektivering af 
problemformuleringen og konklusionen 7. Perspektivering

Empirisk analyse

Konklusion

Perspektivering

Indledning og problemformulering mm.

4. Hvilke værdiansættelsesmetoder anvendes til 
indregning og måling af investeringsejendomme – 
fordele og ulemper?

4. Metoder til opgørelse af 
værdiansættelse

5. Lever indregningen og målingen af 
investeringsejendomme i Tower Group A/S’ årsrapport 
2008/09 i praksis op til kravet om at udvise et 
retvisende billede, opgøres dagsværdierne pålideligt og 
er investors informationsbehov dækket tilstrækkeligt?

5. Analyse af Tower Group A/S' 
årsrapport 2008/09                                                                 

Der konkluderes her på problemformuleringen i kapital 
1 6. Konklusion

I kapitel 1. stilles i forlængelse af problemformuleringen 
afhandlingens arbejdsspørgsmål

1. Indledning, 
problemformulering, 
afgrænsninger og metodevalg 
mm.

Deskriptiv teori Komparativ analyse

Deskriptiv teori Komparativ analyse

Deskriptiv teori Komparativ analyse

I gennemgangen af modeller til værdiansættelsen af investeringsejendomme, har vi valgt at tage 

udgangspunkt i de to mest anvendte metoder, den afkastbaserede metode og DCF metoden6. Vi vil 

kun til en vis grad gennemgå modellernes uddybelse i matematisk teori, og kun dertil hvor vi 

vurderer, at dette vil bidrage til problemstillingen. 

 

I forhold til investorernes informationsbehov vil vi tage udgangspunkt i allerede tilgængeligt 

materiale på området, da dette efter vores opfattelse vil være mere retvisende end at foretage en 

empirisk behovsanalyse i forhold til investorerne. 

1.3 Model- og metodevalg  

I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilken fremgangsmåde vi har brugt til at udarbejde denne 

opgave:  

 

                                                        
6 Discounted Cash Flow 

Figur 1: Kilde: Egen tilvirkning 
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1.3.1 Metodeanvendelse 

Illustration af proces 

Problemformulering 
 
 

Metode 
    
Opgave- 
proces 

Teori    Empiri 
 

Konklusioner 
Kilde: Egen tilvirkning  

 

Ovenstående model har til formål at skildre metodevalgets styringsfaktorer, som styrer 

opgaveprocessen. Hovedprocessernes egenskaber forklarer i væsentlig grad den i rapporten 

anvendte tilgang til metode, teori og empiri med henblik på systematisk at styre opgaveprocessen 

med det formål at opnå svar på det i problemformuleringen rejste hovedspørgsmål.  

Afgangsprojektets udgangspunkt vil være regnskabsbruger og regnskabsbrugers nytteværdi af 

årsrapporten i forhold til værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked. Derfor vil 

vi benytte begrebsrammen, som den grundlæggende teori i vores afgangsprojekt. 

 

Endvidere vil vi til løsning af vores problemformulering gøre brug af sekundære, kvalitative data i 

form af love, faglitteratur, regnskabsstandarder og -vejledninger m.v.  

 

Vi vil tage udgangspunkt i ÅRL § 38 og IAS 40 for at definere de informationskrav, der stilles til 

selskabers indregning og måling af investeringsejendomme, herunder oplysningskravene overfor 

investor. Vi vil endvidere i løsningen af vores problemstilling tage udgangspunkt i de mest 

anvendte værdiansættelsesmetoder, den afkastbaserede metode og DCF metoden. Gennemgangen af 

værdiansættelsesmetoderne og kravene til indregning og måling vil munde ud i en analyse af 

investors informationsbehov i forbindelse med gennemgang af Tower Group A/S’ årsrapport. 

Denne har til formål at definere om investorerne har tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage 

en vurdering af værdiansættelsen af ejendommene i årsrapporten for 2008/09. 

 

Figur 2 
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1.3.2 Undersøgelsesdesign 

Ved undersøgelsesdesign forstås den måde, hvorpå vi udforsker det fænomen, der er genstand for 

undersøgelsen. Dvs. at undersøgelsesdesignet er den kombination af måder, der benyttes ved 

indsamling af data, analyse og vurdering. Genstanden for undersøgelsen i denne afhandling er 

dansk regnskabspraksis og internationale regnskabsstandarder omkring investeringsejendomme. 

Indsamlingen af data består i første del af opgaven af en kvalitativ fremgangsmetode, idet vi tager 

udgangspunkt i diverse udgivelser, som vedrører ÅRL § 38 og IAS 40. Den kvalitative metode vil 

give os en dybere forståelse af vores problemstilling. Indsamling af data er primært foregået ved 

sekundære data i form af bøger, artikler, samt via internettet. 

Derudover har vi valgt at udvælge en virksomhed, Tower Group A/S, til den praktiske del af 

opgaven, hvor vi tager udgangspunkt i deres årsrapport for 2008/09. Vi vil her komme ind på, 

hvorvidt de har opfyldt kravene jf. regnskabsstandarderne, for derigennem at skabe ”et retvisende 

billede” af investeringsejendommene i forhold til investorerne. 

 

1.3.3 Kildekritik 

I den inspirations- og researchmæssige proces har vi primært udvalgt følgende kildetyper, som 

danner grundlag for udarbejdelsen af rapporten: 

• Revisionsstandarder 

• Publikationer udarbejdet af anerkendte revisionsfirmaer 

• Fagbøger 

• Artikler og øvrige publikationer 

 

Som det fremgår af ovenstående, har vi anvendt den dokumentariske metode ved dataindsamling.  

De anvendte kilder vil alt andet lige kunne antages at besidde en høj grad af pålidelighed. Især 

publikationerne, udarbejdet af revisionshusene, anser vi som værende upolitiske og ufarvede. Dette 

bygger på, at disse umiddelbart intet incitament har for at påvirke interessenter, men blot at 

simplificere og klarlægge regnskabsstandarder og lovgivning. 

Som beskrevet ovenfor, er kilderne primært indhentet ved brug af den dokumentariske metode. Det 

er pointeret, at anvendelsen af den dokumentariske metode, kan medføre en kildesvaghed i form af, 

at materialet er styret, dvs. fastlagt på forhånd. 
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2. Regnskabet og dets teori 

2.1 Regnskabet og dets teori 

For at opnå en forståelse af værdiansættelse af investeringsejendomme er det essentielt, at man har 

en forståelse for teorien bag. En del af denne indledende teori skal findes i form af regnskabsteori. 

Her forstås både kravene til opbygningen af en årsrapport, herunder resultatopgørelse og balance, 

som kan behandles ud fra to forskellige paradigmer, nemlig det formueorienterede og 

præsentationsorienterede regnskabsparadigme. Men derudover også selve regnskabets rolle, 

værende enten på samfunds (makroniveau) eller virksomhedsniveau (mikroniveau). 

2.2 Det eksterne regnskabs rolle på samfundsniveau7  

Det eksterne regnskab indeholder oplysninger om en virksomheds indtjenings, formue- og 

finansieringsforhold og udarbejdes med henblik på dække informationsbehovet hos de ressource 

ejere, der har allokeret ressourcer til den pågældende virksomhed, eller overvejer at gøre det. Dette 

kan både være i form af nuværende eller kommende ejere (investorer), långivere, kunder, 

leverandør mv. Typisk optræder ressource ejeren i form af en virksomhed, – hvorfor disse typisk 

også er regnskabsproducenter og regnskabsbrugere. Nedenstående figur giver et overblik over 

koalitionen mellem virksomheder og ressource ejere.  

 

 

Den øvre halvdel af figuren beskriver de økonomiske beslutninger, der bliver taget i forhold til 

allokering, som ressource ejerne træffer på grundlag af bl.a. årsrapporten. Finansielle ressourcer 

(egenkapital, lånekapital), reelle ressourcer (jord, maskiner, bygninger) samt tjenesteydelser 

(ansattes arbejdsindsats, revision) er den række af ressourcer der allokeres til virksomheden. 

                                                        
7 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 17-23 

Figur 3: Kilde: Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s.19 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

14 
 

Ressource ejerne danner, hvad man kan kalde ressourcemarkeder, dette kan f.eks. være 

aktiemarkeder, lånemarkeder, markeder for reelle ressourcer mv. Den eksterne 

regnskabsinformation spiller derfor en væsentlig rolle for ressource ejernes allokeringsbeslutninger. 

Jo mere disse forhold tydeliggøres, desto lettere bliver det for ressource ejererne at allokere deres 

ressourcer hen, hvor indtjeningsmulighederne som udgangspunkt er bedst, dette værende sig både 

nye og eksisterende ressource ejere. Skal dette dog være en mulighed, er det vigtigt, at regnskaberne 

lever op til nogle helt lav praktiske mål om, at de skal være: 

• Forståelige 

• Relevante 

• Troværdigt repræsentative 

• Sammenlignelige 

 

For at sikre, at disse kvalitetskrav bliver overholdt, er virksomhederne underlagt en striks 

regnskabslovgivning (f.eks. ÅRL eller IFRS). Ideen bag dette er, at alle regnskaberne skal give ”et 

retvisende billede” (True and fair view), hvilket lige netop sikrer sammenligneligheden mellem 

virksomhederne. 

For at opfylde kravet om ”et retvisende billede” jf. ÅRL § 11 kan man til tider være nødsaget til at 

give yderligere oplysninger i årsrapporten (suppleringskravet). Derudover kan man i visse tilfælde 

se sig nødsaget til at fravige bestemmelser i loven (yderst sjældent) for at opnå ”et retvisende 

billede” (fravigelseskravet). 

Jf. IAS 1, stk. 15 gælder for sin vis de samme regler: “Financial statements shall present fairly the 

financial position, financial performance and cash flows of an entity. Fair presentation requires the 

faithful representation of the effects of transactions, other events and conditions in accordance with 

the definitions and recognition criteria for assets, liabilities, income and expenses set out in the 

Framework. The application of IFRSs, with additional disclosure when necessary, is presumed to 

result in financial statements that achieve a fair presentation”. 

 

2.3 Det eksterne regnskabs rolle på virksomhedsniveau8  

En virksomhed kan betragtes som et netværk af socio-økonomiske sammenhænge mellem 

interessegrupper, der alle har det tilfælles, at det er ressource ejere, der stiller ressourcer til rådighed 

for produktionen og salg mod til gengæld at modtage en del af den frembragte værditilvækst som 

modydelse eller belønning. For en oversigt over kredsen af primære interessentgrupper, 

                                                        
8 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 17-23 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

15 
 

stakeholders og shareholders henvises til koalitionsmodellen jf. bilag 19 . Stakeholders finder man 

både figurerende internt såvel som eksternt, hvorimod shareholders typisk vil være at finde i det 

eksterne miljø (det skal dog her nævnes, at i små virksomheder kan shareholders godt være en del af 

det interne miljø). Der er meget forskellige informationsbehov hos den enkelte interessent, en knapt 

så sagkyndig (f.eks. en medarbejder) vil ofte efterspørge let ”fordøjelige” informationer, hvorimod 

en sagkyndig interessent (f.eks. investor) vil have langt mere dybdegående informationer. Dette kan 

skabe en række interesse konflikter, som kan ses illustreret i nedenstående Venn-diagram. Som det 

fremgår af diagram A vil langt størstedelen af behovene blive dækket, såfremt man dækker behovet 

hos en af interessenterne (investor), hvorimod interessenterne i diagram B har en langt større 

præferencegrad. 

 

 

 

 

Stakeholders har som nævnt hver deres grad af informations behov, IASB10 anser her investorerne 

som den væsentligste eksterne brugergruppe, – dette betyder, at der er anlagt et shareholder-

perspektiv på ekstern regnskabsrapportering. Baggrunden for dette er, at en investor typisk vil have 

et langt større informationsbehov end andre interessenter, hvilket betyder at dækkes investorens 

behov, vil de resterende interessenters behov ligeledes være dækket (Ifølge IASB). 

ÅRL henvender sig til en bredere sammensætning af interessenter i koalitionen, i ÅRL § 12 stk. 2 

står bl.a. skrevet: ”… nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder 

alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder”. ÅRL følger 

dermed langt mere et stakeholder-perspektiv. Overordnet set er informationsbehovet opdelt i tre 

beslutningsfaser.  

• Placering af regnskabsbrugernes egne ressourcer (Prognoseopgaven) 

• Ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer (Kontrolopgaven) 

• Fordeling af virksomhedens ressourcer (Fordelingsopgaven) 

 

                                                        
9 Bilag 1 
10 International Accounting Standards Board 

Figur 4: Venn-diagram, Kilde: Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. 
udgave s. 197 
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Jf. IASB er kontrol og fordelingsopgaven ikke separate faser, disse bliver dækket af 

prognoseopgaven. 

Har interessenterne yderligere ønsker eller behov kan disse søges dækket i form af en supplerende 

beretning i årsrapporten. Der er intet lovkrav til udarbejdelsen af denne udover, at den ligesom 

årsrapporten skal opfylde kravet om ”et retvisende billede”. Supplerende beretninger er ikke 

underlagt revisionspligt, men man vil dog typisk se en udtalelse herom af revisor i dennes påtegning 

af regnskabet. 

2.4 Det præsentationsorienterede regnskabsparadigme11  

Det præsentationsorienterede paradigme (transaktionsbaseret kosprismodel) vil typisk finde 

anvendelse af kreditorer, investorer og andre regnskabsbrugere, når de selv optræder som 

regnskabsproducenter i forbindelse med udarbejdelse af årsbudgetter (”proforma-pengestrømme”) 

med henblik på egne prognoser af overskud og pengestrømme. Det danner endvidere grundlag for 

økonomistyringen internt i virksomheden. Det udarbejdes endvidere efter periodiserings, matching 

og realisationsprincippet12. Dette betyder, at indtægter, omkostninger og overskud indregnes og 

måles i resultatopgørelsen. Det pågældende regnskabsparadigme vil dog ikke blive uddybet 

yderligere, da vi i opgaven har valgt at fokusere på det eksterne regnskab, hvilket udarbejdes i 

overensstemmelse med det formueorienterede regnskabsparadigme. 

 

2.5 Det formueorienterede regnskabsparadigme13  

Det formueorienterede regnskabsparadigme danner grundlag for udarbejdelsen af eksterne 

regnskaber i overensstemmelse med kravene i ÅRL og IFRS. Dette indebærer, at indtægter, 

omkostninger og overskud indregnes i balancen på grundlag af forskydninger i balanceposter fra 

primo til ultimo. Man kan her sige, at der er tale om en værdibaseret metode i modsætning til det 

præsentationsorienterede paradigme. Hele ideen er, at værdierne i balancen måles til de reelle 

værdier (tilgodeser going concern princippet, som regnskabet aflægges efter) i modsætning til at 

optage dem til historiske kostpriser.  Resultatopgørelsens formål bliver i bund og grund at afbilde de 

transaktioner og begivenheder, som medfører ændringer i aktiverne eller passiverne. 

Der sondres ikke mellem urealiseret og realiseret gevinst og tab i det formueorienterede 

regnskabsparadigme, hvilket betyder, at paradigmet ikke er lige så nært knyttet til pengestrømme 

som det præsentationsorienterede. Måden at opveje denne mangel er at udarbejde 

                                                        
11 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 41-44 
12 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 98-101 
13 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 41-44 
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pengestrømsopgørelser, hvilket for nogle regnskabsklasser også er et krav jf. ÅRL (regnskabsklasse 

C & D) og IFRS (IAS 1 & 7). 

Investeringsejendomme set i forhold til det formueorienterede regnskabsparadigme vil derfor i 

praksis skulle måles til dagsværdi i balancen (andre muligheder er dog også tilgængelige). 

Dagsværdien vil typisk være defineret, som den værdi et eventuelt salg vil kunne indbringe ved 

handel mellem to uafhængige parter, da dette anses for værende den mest reelle værdi. De 

urealiserede værdigevinster (ved opskrivning) og værditab (ved nedskrivning) bliver indregnet 

direkte i resultatopgørelsen, dette medfører dog tit nogle kraftige værdistigninger eller tab, som 

typisk har en stor indflydelse på årets resultat. 

Set fra en investors synspunkt vil det formueorienterede paradigme være det langt bedst 

informative, da dette giver indikationer om virksomhedens fortsatte drift. I forlængelse heraf vil to 

af de primære oplysninger, som kan nævnes her, være det årlige nettoafkast samt den formodede 

markedsværdi for ejendommen. 

 

2.6 Begrebsrammen14  

Begrebsrammen kan opfattes, som en slags ”grundlov” og danner fundamentet for den finansielle 

rapportering værende både nationalt og internationalt. Begrebsrammen blev udviklet på baggrund af 

et projekt udarbejdet af FASB.15  

Formålet med begrebsrammen er: 

• at sørge for at støtte/vejlede lovgivere ved udarbejdelsen af regelsæt, 

• at sikre, at problemstillinger der ikke er behandlet i den pågældende lovning løses indenfor 

den samme ramme, samt 

• at sikre sammenlignelighed og konsistens for derigennem at øge regnskabsbrugerens tillid til 

og forståelse af regnskabet. 

 

Begrebsrammen omhandler 5 væsentlige niveauer. De første niveauer har til formål at sikre ”et 

retvisende billede”, og de sidste 3 niveauer udgør målesystemerne, der opstiller kriterierne for 

opnåelse af begrebsrammens målsætning. 

 

                                                        
14 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 193-219 
15 Financial Accounting Standards Board 
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2.6.1 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov16  

Der kan være stor forskel i typen af regnskabsbrugere, og der sondres her mellem primære og 

sekundære interessegrupper, som har hver deres grad af informationsbehov. I IASB er der fokus på 

de primære interessenter, da det er dem, der er i direkte kontakt med og har indflydelse på 

virksomheden og dennes beslutningsproces (til en vis grad). I IASB defineres den primære 

interessegruppe som: Investorer, ansatte, långivere, leverandører og andre kreditorer, kunder, 

offentlige myndigheder samt offentlighed. 

Der er endvidere forskellige informationsbehov hos den primære interessegruppe, alle behovene er 

dog ikke mulige at tilgodese ved finansiel rapportering.  

2.6.2 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber17   

Her afdækkes de krav der skal opfyldes for at give nytteværdi til regnskabsbrugeren og derigennem 

leve op til behovene under niveau 1. De kvalitative egenskaber kan opdeles i to hovedgrupper, 

nemlig de fundamentale egenskaber (relevans og troværdig repræsentation) og de supplerende 

egenskaber (sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed). Omkostningerne må 

dog aldrig overstige nytteværdien af informationerne. 

                                                        
16 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 196-201 
17 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 202-209 

Figur 5: Venn-diagram, Kilde: Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. 
udgave s. 195 
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2.6.2.1 Fundamentale egenskaber 

2.6.2.1.1 Relevans 

Det er vigtigt, at der udelukkende medtages oplysninger der enten har en prognoseværdi 

(informationer om fremtiden) eller bekræftelsesværdi (informationer om fortiden). Alle andre 

informationer skal udelades for ikke at skabe forvirring hos regnskabsbrugeren. 

2.6.2.1.2 Troværdig repræsentation 

Informationerne skal være pålidelige, så disse fremtræder troværdigt. De skal ydermere gengive de 

underliggende økonomiske faktorer fuldstændigt, neutralt og fejlfrit.  

Fuldstændighed indebærer, at alle informationer er med, dette er dog et relativt begreb, da et 

regnskab ikke kan indeholde alle informationer. 

Neutralitet indebærer, at regnskabsinformationerne skal fremstå ”ufarvede” i den forstand, at de 

ikke prøver at fremme en særlig adfærd hos regnskabsbrugeren. 

Fejlfri indebærer, at informationerne er fri for væsentlige fejl. Dette begreb er i lighed med 

fuldstændighed et relativt begreb, da alt form for økonomisk rapportering indeholder en vis grad af 

fejlinformation. 

 

Figur 6: Venn-diagram, Kilde: Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. 
udgave s. 202 
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2.6.2.2 Supplerende egenskaber 

2.6.2.2.1 Sammenlignelighed 

Der skal foreligge en mulighed for regnskabsbrugeren til at analysere udviklingstendenserne i en 

given virksomhed og sammenligne med branchen. Sammenlignelighed opnås ved konsistens, 

hvilket betyder, at ensartede indregningskriterier og måleinstrumenter anvendes hver periode. 

2.6.2.2.2 Verificerbarhed 

Informationer skal kunne kontrolleres, dette kan gøres på to forskellige måder, nemlig den direkte 

verifikation (det indregnede beløb kontrolleres) eller indirekte verifikation (metoden og de 

underliggende informationer kontrolleres). 

2.6.2.2.3 Rettidighed 

Informationen skal være relevant for perioden, hvilket betyder, at den skal være til rådighed inden, 

den mister sin relevans og ikke længere tilfører regnskabet værdi. 

2.6.2.2.4 Forståelighed 

Der er pligt til at gøre informationen forståelig uden at gå på kompromis eller udelade 

informationer, der er svære for regnskabsbrugeren at forstå. Det forventes endvidere, at 

regnskabsbrugeren har et vist kendskab til finansiel rapportering. 

2.6.3 Niveau 3 - Definition på elementer18  

En årsrapport må kun indeholde elementer, der overholder de fremlagte definitioner. Da 

begrebsrammen er bygget op omkring det formueorienterede regnskabsparadigme, tager 

definitionerne udgangspunkt i balancen. Følgende kan anses som de væsentligste definitioner: 

2.6.3.1 Aktiver 

Ressourcer der er underlagt virksomhedens kontrol, er et resultat af tidligere begivenheder, hvorfra 

fremtidige økonomiske pengestrømme vil blive genereret for virksomheden. 

2.6.3.2 Forpligtelser 

En virksomheds eksisterende forpligtelser, som ligeledes med aktiverne, er opstået af tidligere 

begivenheder, og hvortil der er en forventning om, at disse vil medføre afståelse af fremtidige 

økonomiske fordele. 

                                                        
18 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 209-212 
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2.6.3.3 Indtægter 

Stigninger i økonomiske fordele i regnskabsperioden, værende tilgang eller værdistigning af aktiver 

eller fald i forpligtelser, som implicit medfører stigninger i egenkapitalen. Indtægter fra ejerne 

(indskud) indgår dog ikke. 

2.6.3.4 Omkostninger 

Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden, værende tilgang eller værdiforringelse af aktiver 

eller stigninger i forpligtelser, hvilket medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger indgår dog ikke 

udlodning eller udbytte til ejere. 

 

2.6.4 Niveau 4 - Indregning og måling19  

For at der kan foretages indregning i årsrapporten, skal følgende kriterier være opfyldt: 

• Måles pålideligt til kostpris eller dagsværdi. 

• Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå eller tilkomme virksomheden. 

 

I ÅRL arbejdes der udelukkende med udtrykket ”sandsynligt”, der er ingen yderligere defination af 

dette. I IASB (IFRS) arbejder man derimod med udtrykket ”more likely than not”, – dette svarer til, 

at sandsynligheden er over 50 %. 

2.6.4.1 Måleattributter 

Der findes en række måleattributter i årsregnskabsloven, som man benytter sig af.  Nedenstående er 

der foretaget en gennemgang af de, efter vores mening, væsentligste: 

2.6.4.1.1 Salgsværdi 

Et aktivs salgsværdi er prisen, det kan afhændes til på balancedagen. Salgsværdien for en 

forpligtelse vil være den pris, der skal betales for at frigøre sig af forpligtelsen på balancedagen, – et 

eksempel herpå kan være indfrielse af et lån før tid. 

2.6.4.1.2 Dagsværdi 

Dagsværdi (også kendt som ”fair value”) er det beløb et aktiv kan udveksles til, eller en forpligtelse 

kan udlignes med ved transaktioner mellem uafhængige parter. 

                                                        
19 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 212-216 
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2.6.4.1.3 Nettorealisationsværdien 

Nettorealisationsværdien på et aktiv er summen af de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på 

balancedagen forventes at indbringe som led i virksomhedens normale drift. For en forpligtelse er 

nettorealisationsværdien summen af de fremtidige nettoudbetalinger, der ydes i forpligtelsens 

levetid. 

2.6.4.1.4 Historisk kostpris 

Ved historisk kostpris på et aktiv forstås det beløb, som er ydet (betalt) ved anskaffelsen af aktivet, 

uanset om dette er anskaffet eksternt eller fremstillet internt. Ligeledes er kostprisen på en 

forpligtelse tilsvarende den værdi, der er modtaget som betaling (vederlag) for forpligtelsen. 

 

2.6.5 Niveau 5 – Klassifikation20  

Der er i IASB’s og ÅRL’s begrebsramme en række grundlæggende forudsætninger, der skal være 

overholdt for at sikre, at regnskabsbrugeren får de korrekte informationer, nemlig 

periodiseringsprincippet og going concern princippet (Gældende for begge begrebsrammer). 

2.6.5.1 Periodiseringsprincippet 

Indregning og præsentation foretages i den periode, hvori transaktionen eller begivenheden 

indtræffer og ikke nødvendigvis, når de udmøntes i pengestrømme. 

2.6.5.2 Going concern 

Vedrører vurderingen af virksomhedens forsatte drift. Såfremt der er tvivl herom, skal dette 

afspejles i årsrapporten, – dette betyder i praksis, at aktiver og passiver skal opgøres til 

nettorealisationsværdi. 

2.6.5.3 Yderligere forudsætninger 

Jf. ÅRL § 13 kan endvidere følgende grundlæggende forudsætninger nævnes: 

• Neutralitet (enhver værdiændring skal vises) 

• Konsistens 

• Væsentlighed 

• Klarhed 

• Substans 

• Fuldstændighed 

 
                                                        
20 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 212-218 
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Derudover indeholder ÅRL § 13 yderligere to forudsætninger, nemlig bruttoprincippet og 

kontinuitet. Slutteligt står der i ÅRL § 13 stk. 3, at ovenstående bestemmelser kan fraviges i særlige 

tilfælde, såfremt det er med til at sikre ”et retvisende billede”. I så fald henvises til § 11, stk. 3, 2. 

pkt. 

2.6.5.3.1 Bruttoprincippet  

Transaktioner og begivenheder indregnes enkeltvis og måles endvidere hver for sig, hvilket betyder, 

at modregning ikke er en mulighed. 

2.6.5.3.2 Kontinuitet  

Der er to former for kontinuitet, nemlig formel og reel. Den formelle sikrer, at foregående års 

ultimobalance er i overensstemmelse med primobalancen for det nuværende år, dette er med til at 

sikre, at regnskabsbrugeren har et fuldstændigt overblik over virksomhedens økonomiske udvikling. 

Reel kontinuitet sikrer, at der ikke foretages ændringer i regnskabsår, indregningsmetoder og 

målegrundlag. 

 

2.6.6 Forskelle/ligheder i begrebsrammen mellem ÅRL og IASB 

Der er ingen fundamentale forskelle mellem de to begrebsrammer, da begrebsrammen for ÅRL er 

udarbejdet på baggrund af IASB. Generalklausulen jf. ÅRL er at sikre ”et retvisende billede”, dette 

står dog ikke direkte nævnt i IASB’s begrebsramme, men bliver indirekte opnået gennem 

regnskabsreglerne og de kvalitative egenskaber. 

Ens for begrebsrammerne er, at deres kvalitative egenskaber begge bygger på relevans og 

pålidelighed. Dette betyder i praksis, at såfremt der aflægges regnskab efter reglerne i IFRS vil der 

ikke opstå umiddelbare konflikter med ÅRL. 

Det skal hertil knyttes, at en ny begrebsramme er under udarbejdelse, denne er dog på nuværende 

tidspunkt ”paused”21.  

 

2.7 Investorernes informationsbehov22  

Formålet med afsnittet er at afdække, hvilke typer af information, vi mener, vil/kan have en værdi 

for investorerne.  

                                                        
21 http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm 
22 Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 218-219 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Conceptual+Framework/Conceptual+Framework.htm
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Informationsniveauet kan deles op i to forskellige typer, hvad der kan anses for værende 

nødvendige informationer, og så den type informationer, der ikke er krav til i lovgivningen, men 

som stadig kan have en stor nytteværdi for investorerne. 

De nødvendige informationer er driftsafkastet, det frie cashflow samt diskonteringsfaktoren. 

Derudover skal informationerne angivet i IAS 40 afsnit 75 være til stede, det er de forhold, som 

investor ikke selv har mulighed for at anskaffe andetsteds.  

De andre former for informationer inkluderer samfundsmæssige og konjunkturbetingede forhold. 

Denne type informationer vil typisk være mulig for investor selv at indhente. Dog vil et evt. bidrag 

hertil fra ledelsens side være ekstra tilfredsstillende for investor. 

Såfremt informationsbehovet opfyldes tilstrækkeligt vil der foreligge en mulighed for, at investor 

kan foretage en efterprøvning af værdiansættelsen af investeringsejendommene. Det skal dog hertil 

knyttes, at der ved efterprøvning sjældent rammes det eksakte beløb, dette kan skyldes en lang 

række forskellige faktorer, så som ejendomme erhvervet i regnskabsåret, hvorfor indtægter og 

omkostninger ikke repræsenterer et fuldt år. Såfremt DCF modellen anvendes, og der ikke er oplyst 

de fremtidige budgetter, vil værdien ofte kunne efterprøves ved brug af den afkastbaserede metode. 

I det følgende vil vi foretage en gennemgang af, hvilket informationsniveau der er krævet jf. IAS 40 

og IAS 1 og sammenholde dette med informationsbehovet hos investorerne. 

2.7.1 Informationsbehovet og IAS 40 

Et af nøglepunkterne i IAS 40 er, at data bliver præsenteret korrekt, og at der er en vis grad af 

gennemsigtighed i de forudsætninger, der anvendes. En række af de væsentlige oplysningskrav ved 

brug af en dagsværdibaseret model, som er krav jf. IAS 40, stk. 75 kan ses i bilag 223.  

Disse punkter er i overensstemmelse med de inputs, der anvendes i dagsværdimodellerne og udover 

at være lovkrav, har disse også en direkte værdi for investorerne. 

Det er relativt lige til at vurdere om størstedelen af kravene i IAS 40, stk. 75 er overholdt. Der er 

dog nogle af punkterne, der er sværere at vurdere, om hvorvidt disse er overholdt end andre. Dette 

er bl.a., at ”en virksomhed skal oplyse om metoder og væsentlige forudsætninger ved opgørelsen af 

en investeringsejendoms dagsværdi, herunder oplysning om, hvorvidt opgørelsen af dagsværdi er 

baseret på markedsindikatorer eller i større grad på andre faktorer (som virksomheden skal oplyse 

om) på grund af ejendommens art og mangel på sammenlignelige data”. 

                                                        
23 Bilag 2 
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Kravet her må alt andet lige skulle ses i sammenhæng med opfyldelsen af kravene til 

dagsværdimodellerne, men i høj grad også kravene jf. IAS 1, nemlig at give regnskabsbruger 

relevant information til brug for sin økonomiske beslutningstagen. 

Et yderligere krav i IAS 40 afsnit 75 er endvidere om hvorvidt ”værdiansættelsen bygger på en 

vurdering fra en uvildig, men faglig kvalificeret vurderingsmand, og såfremt dette ikke er tilfældet, 

skal der oplyses positivt herom”. Kravet er relativt letforståeligt, men kunne dog være præciseret 

yderligere, da værdien til trods for, at denne er fastsat af en fagkyndig, skal efterprøves. 

Konklusionen på dette må være, at lovens krav ikke entydigt sikrer, at investors informationsbehov 

bliver opfyldt tilstrækkeligt. Udfordringen ligger i, at loven ikke er præcis nok omkring kravene til 

oplysning om driftsafkast og forretningskrav, hvilket er to helt essentielle punkter ved 

værdiansættelsen. Dette betyder i praksis, at det i høj grad vil være op til rapportaflæggerens 

tolkning af den pågældende lovgivning, som vil have et udfald på, i hvilken grad der bliver givet 

relevante informationer. 

2.7.2 Specifikke oplysninger 

Da det ikke er en selvfølge, at investor får dækket sit informationsbehov igennem lovens krav, kan 

der være behov for en række mere specifikke oplysninger. Nedenstående er listet en række 

oplysninger, som efter vores opfattelse kan give investor yderligere relevant information, og som 

investor til en vis grad ikke har mulighed for at indhente selv: 

2.7.2.1 Opgørelse af ejendommens årlige driftsafkast/cashflow 

Nedenstående forhold, hvis oplyst tilfredsstillende, vil benyttes til at fastlægge det samlede 

budgetterede driftsafkast. 

2.7.2.1.1 Lejeindtægter 

Der skal i henhold til IAS 40, afsnit 75 (f)(i) oplyses om huslejeindtægter fra 

investeringsejendommene. Investor har mulighed for med udgangspunkt i ejendommens 

beliggenhed og stand at vurdere om, hvorvidt lejeindtægterne er i overensstemmelse med 

markedsniveauet, og derigennem danne sig et indtryk af den fremtidige udvikling. 

Der kan i tilknytning til denne med fordel oplyses om forventningerne til den fremtidige 

markedsleje, dette vil give investor yderligere mulighed for at vurdere sin investering. 

Størrelsen af tomgang kan endvidere her også med fordel oplyses, – såfremt man har budgetteret 

med fuld udlejning, vil dette betyde et ringere driftsafkast. Dette betyder, at investor vil have en 

forventning om et forhøjet afkastkrav. 
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2.7.2.1.2 Operating expenses 

I henhold til IAS 40, afsnit 75 (f) (i) og (iii) skal virksomhedens operating expenses oplyses: 

• (ii)     direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment 

property that generated rental income during the period; and 

• (iii)     direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from 

investment property that did not generate rental income during the period. 

 

Disse oplysninger vil i lighed med huslejeindtægten give investor mulighed for at sammenholde 

med lignende ejendomme og endvidere vurdere driftsomkostningsniveauet, hvorfor dette i høj grad 

har en relevans for investor. 

2.7.2.2 Fastlæggelse af forretningskrav 

Uanset hvilken model der anvendes, er afkastkravet yderst essentielt at få oplyst. Det er igennem 

afkastkravet, at investor vurderer om, hvorvidt en investering ligger på et acceptabelt niveau 

(risikovurdering). 

2.7.2.2.1 Renteniveau24 

Renteniveauet i samfundet har stor betydning for diskonteringsrenten, samt afkastkravet, da det 

både danner grundlaget for finansieringen af den pågældende ejendom og for investorens alternative 

investeringsmuligheder, samt investorernes lånerente. I visse tilfælde er diskonteringsrenten lavere 

end finansieringsrenten, hvilket skyldes, at ejendommen har særlige udviklingsmuligheder. 

Desuden danner renteniveauet grundlag for investorens alternativafkast. Stigninger i renteniveauet 

vil derfor medføre et højere alternativafkast, da investorer vil kræve højere afkast. Dette sker, da 

investorerne alternativt kan få deres penge forrentet til en højere rente, der er mindre risikofyldt. 

Modsat vil en lavere eller faldende rente medføre lavere afkastkrav.  

2.7.2.2.2 Oplysning om ejendommen 

Oplysning om ejendommens beliggenhed vil give investor mulighed for at vurdere infrastruktur, 

mv. Derudover bliver det også muligt at sammenligne med andre ejendomme i området. 

Endvidere skal der være oplysning om ejendomstypen, dvs. bolig, butik, konto, lager eller andet. 

Type af ejendom har stor indflydelse på investors vurdering, og dette er samtidig også et krav, 

førend oplysningskravet er overholdt. 

                                                        
24 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 12 
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Sammensætningen af lejere og deres indgåede lejekontrakter vil give investor mulighed for i højere 

grad at vurdere risikoen ved investeringen. Lejere med dårlig bonitet vil alt andet lige medføre en 

højere risiko.  

Oplysning om mulighed for anvendelse af ejendommen vil også have en indflydelse for investors 

vurdering, en ejendom med flere benyttelsesmuligheder vil alt andet lige være tilknyttet en mindre 

risiko, og vil også være nemmere at få genudlejet. 

  

2.8 Delkonklusion 

Regnskabet spiller en stor rolle værende både på samfundsniveau og virksomhedsniveau. 

Regnskabet har overordnet set det formål at oplyse regnskabsbrugeren om en virksomheds værdier 

og indtjening. 

Der kunne ved gennemgangen konstateres, at der er fremlagt en lang række krav til udarbejdelsen af 

en årsrapport. Begrebsrammen har overordnet set til formål at sikre ”et retvisende billede” gennem 

brugen af det formueorienterede regnskabsparadigme, hvilket skal gøres ved at opfylde en lang 

række krav ved indregning og måling. Begrebsrammen er udstukket af IASB, og den danske 

begrebsramme er udviklet på baggrund af denne, – ved en sammenligning af disse kunne det 

konstateres, at der ikke er større forskelle imellem disse to. Dette betyder i praksis, at såfremt den 

ene af begrebsrammerne anvendes vil der ikke opstå problematikker i forhold til den anden. 

Det ”retvisende billede” har til formål at sikre, at værdierne i årsrapporten er præsenteret korrekt, 

så regnskabsbrugeren kan få det korrekte billede. 

Dog skal det siges, at informationsbehovet hos investorerne ikke nødvendigvis dækkes, såfremt 

kravene i begrebsrammen er overholdt. Dette skyldes bl.a., at investeringsejendomme er tilknyttet 

en høj grad af usikkerhed ved indregning og måling, især grundet finanskrisen. 

Konklusionen herpå må derfor være, at begrebsrammen i væsentligste grad dækker det 

informationsbehov, man rettelig kan forvente hos den typiske regnskabsbruger, men at investor ofte 

har yderligere behov for supplerende oplysninger. Dette kan bl.a. være i form af cashflows 

(herunder indtægter og udgifter) og oplysninger om ejendomsspecifikke forhold, så som 

beliggenhed og lejernes bonitet. 
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3. Typer af ejendomme 

Der findes en række forskellige typer ejendomme, hvoraf den regnskabsmæssige behandling 

ligeledes er forskellig. Dette afsnit vil redegøre for typerne af ejendomme, deres kendetegn og den 

regnskabsmæssige behandling heraf. De forskellige typer af ejendomme er: 

• Handelsejendomme 

• Ejendomme under opførsel 

• Domicilejendomme 

• Investeringsejendomme 

 

Der kan i forbindelse med klassificeringen af en ejendom, under de enkelte kategorier være en del 

problemstillinger, der skal afklares, – årsagen til dette er, at der er situationer, hvor en ejendom 

ligger på grænsen imellem to kategorier. Eksempler herpå kan være investeringsejendomme, der er 

anskaffet med henblik på salg på et senere tidspunkt, men der i mellemtiden udlejes. Afgørelsen af 

klassificeringen i dette tilfælde vil stå og falde på om, hvorvidt der er indgået en salgsaftale med 

overtagelse efter højst 12 måneder eller, hvis betingelserne i IFRS 5 (Se bilag 3)25 på anden måde er 

opfyldt. Typisk vil en ejendom i dette tilfælde blive klassificeret som en investeringsejendom. Ved 

skift af kategori henvises til bilag 426. Her er oplistet, hvilke kategoriskift der kan foretages, og 

hvordan indregningen af disse vil blive foretaget.  

Som et led i beslutningen om hvilken type ejendom der er tale om findes i IAS 40 (Appendiks A) et 

beslutningsdiagram: 

 

                                                        
25 Bilag 3 
26 Bilag 4 

Figur 7: Kilde: IAS 40 Appendiks A 
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Nedenstående følger en mere specifik gennemgang af lovgivningen for de forskellige typer af 

investeringsejendomme. 

3.1 Handelsejendomme 

En handelsejendom er kendetegnet ved at være anskaffet/opført med henblik på videresalg. 

Handelsejendomme opfattes, som et omsætningsaktiv og indregnes derfor i balancen under 

varebeholdninger. 

Jf. ÅRL § 23 & §§ 33-43 skal handelsejendomme indregnes til kostpris. Der afskrives ikke på 

denne type ejendom, og samtidig kan de opskrives til genanskaffelses/dagsværdi. Dog er det et krav 

jf. ÅRL § 46, at der foretages nedskrivning til en lavere nettorealisationsværdi, såfremt værdien er 

lavere end kostprisen. Opskrivninger til dagsværdi foretages over egenkapitalen (samme princip gør 

sig gældende for domicilejendomme), nedskrivninger foretages i resultatopgørelsen.  

Forskellen mellem RV27 8 og ÅRL i relation til handelsejendomme er ikke stor, der kan dog ikke 

foretages opskrivning jf. RV 8. Reglerne vedrørende nedskrivning til nettorealisationsprisen gør sig 

dog stadig gældende. Reglerne i IAS 2 kan sidestilles med dem i RV 8 og besidder derfor de samme 

forskelle i forhold til ÅRL. 

3.2 Ejendomme under opførsel 

Ejendomme under opførsel opfylder ikke kravene til at være en investeringsejendom og skal derfor 

indregnes i balancen til kostpris enten under anlægsaktiver eller omsætningsaktiver. Placeringen af 

disse sker på baggrund af det efterfølgende formål, som ejendommen skal tjene. Der skal endvidere 

foretages en vurdering af, hvilke omkostninger der skal indgå under regnskabsposten. Der 

foreligger mulighed for at indregne f.eks. renteomkostninger på lige fod med øvrige omkostninger 

til byggeriet, – disse kan dog også indregnes på normal vis under de finansielle poster i 

resultatopgørelsen.  

Ved færdiggørelsen overgår ejendommen til sit efterfølgende formål med de af gældende regler for 

handelsejendomme, domicilejendomme og investeringsejendomme. Det skal ligeledes nævnes, at 

investeringsejendomme under ombygning, renovering mv. falder ind under RV16. 

 

                                                        
27 Regnskabsvejledningen 
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3.3 Domicilejendomme 

Domicilejendomme er kendetegnet ved, at de hovedsageligt anvendes til virksomhedens 

administration, produktion eller anden aktivitet. De anvendes hovedsageligt til den forretning, som 

virksomheden driver. 

Jf. ÅRL § 23 & §§ 33-43 skal domicilejendomme indregnes til kostpris ved første måling i 

årsrapporten. Efter den første måling indregnes ejendommen derefter til kostpris fratrukket de 

akkumulerede afskrivninger (afskrivningerne føres i resultatopgørelsen). Der foreligger dog en 

mulighed for at optage ejendommen til dagsværdi (vælges sjældent), men såfremt dette er tilfældet, 

skal metoden benyttes konsekvent. Stigninger i værdien ved valg af dagsværdi føres direkte over 

egenkapitalen. Sker der fald i aktivets dagsværdi, hvorefter opskrivningen ikke kan opretholdes, 

tilbageføres en opskrivning svarende til værdifaldet over egenkapitalen, før der vil opstå en 

resultateffekt. De samme forhold gør sig gældende for henholdsvis RV 10 (afsnit 79) og IAS 16 

(paragraf 39 & 40). 

3.4 Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme er kendetegnet ved bygninger, eller dele heraf, som besiddes med det 

formål enten at opnå lejeindtægter fra udlejning eller gevinst ved et fremtidigt salg. 

Investeringsejendomme vil blive behandlet senere i opgaven, med henblik på at afdække 

lovgivningen både i henhold til de danske og de internationale standarder. Vi vil endvidere afdække 

forholdet med hensyn til beregning af dagsværdi. 

3.5 Investeringsejendomme, den regnskabsmæssige behandling heraf 
Vi vil i dette afsnit foretage en gennemgang af investeringsejendomme og den regnskabsmæssige 

behandling heraf. Fokus vil være rettet på virksomheder, som har investeringsejendomme, som 

deres primære fokus (hovedaktivitet). Gennemgangen vil blive foretaget ud fra de love og 

standarder, der gør sig gældende for investeringsejendomme – her tænkes på ÅRL § 38, RVL 16 

samt IAS 40. Der er ligeledes i gennemgangen inkluderet en sammenligning af disse.   

3.5.1 Årsregnskabsloven § 38 
Følgende bestemmelser gør sig gældende jf. ÅRL § 38 og vil blive beskrevet dybdegående: 

• Indregning 
• Måling 
• Forbedring og vedligeholdelse 
• Afhændelse 
• Præsentation 
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3.5.1.1 Indregning 

Såfremt en investeringsejendom skal optages i regnskabet, skal den først opfylde definitionskravet 

for et aktiv. Jf. ÅRL § 33 kan et aktiv indregnes, såfremt det er sandsynligt, at fremtidige 

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Definitionen 

er ikke yderligere beskrevet i ÅRL, der står dog beskrevet i ÅRL § 136, at der som et supplement til 

loven kan anvendes udstedte standarder og vejledninger. I situationen med investeringsejendomme 

vil der her være tale om bl.a. IAS 40. 

3.5.1.2 Måling 

3.5.1.2.1 – første måling 

ÅRL § 36 fastslår, at aktiver der anskaffes skal måles til kostpris ved første indregning. 

Investeringsejendomme er underlagt reglerne under ÅRL § 38, som derfor er gældende ved den 

regnskabsmæssige behandling heraf, – dog er regler jf. ÅRL § 36 omkring første indregning stadig 

gældende her (kostpris). 

Der kan dog ved indregningen være problematik om, hvilke værdier der indgår i kostprisen, her kan 

der både være tale om omkostninger til advokat, tinglysning mv. Diskussionen går her på om, 

hvorvidt disse skal indregnes i resultatopgørelsen, og derved skabe en skævvridning af årets 

resultat, eller om de skal indgå i ejendommens værdi, – er dette i så fald så et udtryk for den reelle 

værdi af ejendommen, da disse omkostninger ikke skaber merværdi. 

3.5.1.2.2 – efterfølgende måling 

Ved den efterfølgende måling arbejder man jf. ÅRL § 38 med to forskellige begreber/muligheder:  

• Indregning til kostpris fratrukket systematisk foretagne afskrivninger. 

• Indregning til dagsværdi 

 

Dagsværdi er forbundet med en lang række usikkerheder og vil typisk være en svær værdi at 

opgøre. Modsat aktie- og obligationsmarkedet er der ikke på samme måde et effektivt marked, man 

opererer derfor med en række værdiansættelsesmodeller, – disse vil blive behandlet senere i 

opgaven. 

Regulering af værdien føres over resultatopgørelsen, eventuelle opskrivninger vil blive foretaget 

med en henlæggelse til reserve for opskrivning til dagsværdi under egenkapitalen. Efterfølgende 

nedskrivninger vil først og fremmest blive reguleret i opskrivningen.  

Optages ejendommen til dagsværdi, skal gælden ligeledes optages hertil. 
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3.5.1.3 Forbedring, vedligeholdelse og reparation 

Der er i ÅRL ingen bestemmelser herom, igen må man tage udgangspunkt i ÅRL § 136 der retter 

henvendelse til udarbejdede standarder. 

3.5.1.4 Afhændelse 

Ved afhændelse af en investeringsejendom fragår denne aktivmassen efter et bruttoprincip hvor 

anskaffelsessummen, eventuelt foretagne afskrivninger (såfremt ejendommen er optaget til kostpris) 

samt tidligere foretagne op- og nedskrivninger tilbageføres. Opskrivninger føres over egenkapital til 

de frie reserver. 

3.5.1.5 Præsentation i årsrapporten 

Der er endvidere en række krav jf. ÅRL til præsentationen i årsrapporten. ÅRL § 49 stiller følgende 

krav: 

3.5.1.5.1 Resultatopgørelsen 

• Lejeindtægter 

• Regulering af ejendomsværdien (afskrivninger, op- eller nedskrivninger). 

• Omkostninger til driften af ejendommen. 

 

3.5.1.5.2 Balancen 

Virksomheden skal oplyse om bevægelser på egenkapitalen jf. ÅRL § 56, herunder den hensættelse 

som er optaget som ”reserve for dagsværdi på investeringsaktiver”. Investeringsejendommen 

præsenteres separat i balancen under materielle anlægsaktiver. Der er ikke længere krav om, at 

værdien af den seneste ejendomsvurdering skal oplyses - ÅRL § 90 er ophævet. 

3.5.1.5.3 Noterne 

I noterne skal beskrives de bevægelser, der har været på de enkelte balanceposter i 

regnskabsperioden (såfremt dette giver yderligere værdi), der tages endvidere 

udgangspunkt/sammenligning med sidste års tal. 

3.5.1.5.4 Ledelsesberetningen 

Jf. ÅRL § 99 skal ledelsesberetningen indeholde en lang række informationer. Dette kan f.eks. være 

en beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning og måling, herunder forhold der har haft 

indflydelse på indregning, så vidt muligt angivet med beløb. En beskrivelse af virksomhedens 

forventede udvikling, og de risici som virksomheden kan forventes at blive påvirket af (et stigende 

eller faldende ejendomsmarked). Disse oplysninger skal naturligvis være i overensstemmelse med 
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lovens almindelige kvalitetskrav. (Der henvises endvidere til gennemgangen af begrebsrammen jf. 

kapitel 2). 

3.5.1.5.5 Anvendt regnskabspraksis 

Der skal jf. ÅRL § 53 redegøres for indregningsmetoder og målegrundlag i anvendt 

regnskabspraksis. Dette betyder implicit, at der skal oplyses om indregningsmetode for 

investeringsejendomme, og hvorledes disse måles. 

3.5.2 Regnskabsvejledningen 16 
Følgende bestemmelser gør sig gældende jf. RV 16, ligesom i ÅRL og vil ligeledes blive beskrevet 

dybdegående: 

• Indregning 

• Måling 

• Forbedring og vedligeholdelse 

• Afhændelse 

• Præsentation 

 

3.5.2.1 Indregning 

I lighed med ÅRL indregnes et aktiv i balancen jf. RV 16 på det tidspunkt, hvor fordele såvel som 

risici ved tilgangen af investeringsejendommen tilgår virksomheden. Fordelen ved at besidde en 

investeringsejendom er ifølge RV 16 at erhverve retten til at modtage lejeindtægter mv.  

3.5.2.2 Måling 

Der er ingen forskel mellem ÅRL og RV 16, hvad angår opdelingen af målingen af 

investeringsejendomme. RV deles ligeledes op i første måling og efterfølgende måling. 

3.5.2.2.1 – første måling 

Ved erhvervelse af investeringsejendomme bliver første måling foretaget til kostpris. 

I kostprisen for erhvervede investeringsejendomme indgår både grunde og bygninger, ligeledes 

omkostninger der er direkte tilknyttet anskaffelsen. Foretages der efterfølgende forbedringer indgår 

disse ligeledes i kostprisen, såfremt der er forventninger om, at disse vil medføre et forøget 

fremtidigt afkast af investeringsejendommen. Det er et krav, at omkostningerne kan måles 

pålideligt. 

Investeringsejendomme der er egen-opførte indregnes kostprisen, som dagsværdien på den dag 

overførelsen foretages med tillæg for efterfølgende forbedringer. RV 16 stiller ikke krav om, at 
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værdireguleringer (opskrivninger) skal bindes på egenkapitalen. Når en investeringsejendom 

indregnes til dagsværdi, kan der forekomme relativt store udsving i året for færdiggørelsen. Dette 

kan bl.a. tilskrives forskellen mellem kostprisen for selve opførelsen og dagsværdi vurderingen. 

3.5.2.2.2 - efterfølgende måling 

RV 16 fastslår, at investeringsejendomme indregnes til dagsværdi fastsat på baggrund af 

markedsforholdende på baggrund af balancedagen. Dagsværdien skal opgøres pålideligt, 

modellerne til beregning heraf vil blive gennemgået senere i opgaven.  

3.5.2.3 Forbedring, vedligeholdelse og reparation 

I RV 16 skelnes der imellem omkostninger til forbedringer, vedligeholdelser og reparation. 

3.5.2.3.1 Forbedring 

Forbedringer indregnes i balancen, som tillæg til investeringsejendommens kostpris. Dette betyder, 

at forbedringer har en indflydelse på årets resultat, medmindre der sker en værdiregulering af 

ejendommen. 

3.5.2.3.2 Vedligeholdelse og reparation 

Omkostninger, der er afholdt på en investeringsejendom, bliver indregnet i resultatopgørelsen, 

medmindre der er en forventning om, fremtidige betalingsstrømme vil blive genereret heraf. 

Omkostningerne indregnes under betegnelsen ”vedligeholdelsesomkostninger”. Disse omkostninger 

er omkostninger, der afholdes for at sikre at ejendommen bibeholder sin standard. 

3.5.2.4  Afhændelse 

Gevinst eller tab ved afhændelse opgøres som forskellen mellem salgsprisen, med fradrag for 

omkostninger tilknyttet afhændelsen og den regnskabsmæssige værdi på tidspunktet for 

afhændelsen. Gevinsten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen, som en del af virksomhedens 

ordinære drift. Dagsværdien og salgsværdien bør, som udgangspunkt være ens, men sælgers og 

købers forventning om det fremtidige afkast kan dog have en indflydelse på værdien. 

3.5.2.5 Præsentation i årsrapporten 

Der er i RV 16 større krav end i ÅRL til præsentation af investeringsejendomme i årsrapporten. 

3.5.2.5.1 Resultatopgørelsen 

• Årets lejeindtægter fra investeringsejendomme 

• Årets værdireguleringer, eventuelle gevinster og tab ved afhændelse 

• Investeringsejendommens driftsomkostninger 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

35 
 

 

3.5.2.5.2 Balancen 

Investeringsejendomme præsenteres i balancen, som en særskilt post under materielle 

anlægsaktiver. 

3.5.2.5.3 Noter 

Der oplyses i noterne om, hvordan den regnskabsmæssige værdi af investeringsejendommen er 

fremkommet. Der oplyses ligeledes om årets til- og afgange, samt værdireguleringer. 

Der skal oplyses om evt. begrænset ejendomsret, omfanget af pantsætninger, kontraktlige 

forpligtelser mv. Der skal derudover være oplysning om brugen af ekstern valuar ved dagsværdi 

vurderingen – her oplyses bl.a. om kvalifikationer og navn. 

Der er endvidere krav om, at den samlede regnskabsmæssige værdi af investeringsejendomme, som 

måles på baggrund af den afkastbaserede model, skal oplyses. I forlængelse heraf skal det vejede 

gennemsnit af de anvendte diskonteringsfaktorer oplyses. Den værdi af investeringsejendomme, der 

ikke er målt på baggrund af den afkastbaserede model, skal ligeledes oplyses. Samtlige 

lejeindtægter og driftsomkostninger der relaterer sig til lejemålet oplyses i årsrapporten. 

Der bør endvidere oplyses i noterne om væsentlige omkostninger til vedligeholdelse og reparation. 

3.5.2.6 Anvendt regnskabspraksis  

Der oplyses i den anvendte regnskabspraksis om, hvorvidt investeringsejendommen er målt til 

dagsværdi. Ifølge RV 16 skal den anvendte værdiansættelsesmetode fremgå, herunder om den er 

underbygget af handelspriser for andre nyligt solgte ejendomme. Hvis den afkastbaserede model 

anvendes, skal diskonteringsgrundlaget og fastlæggelse af diskonteringsfaktoren oplyses. Det bør 

oplyses, hvilke indtægter og omkostninger der har en indflydelse herpå, samt det forventede 

fremtidige cashflow fra tomgangen. 

Herudover oplyses om, hvilke driftsomkostninger der ikke betales af lejere, men er forbundet med 

investeringsejendommen. Dette kan bl.a. være ejendomsskat mv. 

3.5.3 IAS 40 
Siden 2005 har alle børsnoterede selskaber og tilhørende koncerner skulle aflægge regnskaber efter 

IAS. Bestemmelserne i IAS 40 vedrører virksomheder med investeringsejendomme. Til forskel for 

ÅRL og RV 16 er det ikke et krav, at virksomheden har investeringsejendomme som hovedaktivitet.  
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Der vil ved gennemgangen af IAS 40, i lighed med gennemgangen af ÅRL og RV 16, blive 

beskrevet følgende punkter: 

• Indregning 

• Måling 

• Forbedring og vedligeholdelse 

• Afhændelse 

• Præsentation 

 

3.5.3.1 Indregning 

Der gør sig de samme krav gældende for indregningen i IAS som i ÅRL og RV 16. Indregning 

foretages, når det er sandsynligt, at der vil tilflyde fremtidige pengestrømme fra aktivet. 

3.5.3.2 Måling 

3.5.3.2.1 – første måling 

Ved første måling fastslår IAS 40, at denne skal foretages til kostpris, inklusiv 

transaktionsomkostninger. Reglerne i IAS 16 vedrørende materielle anlægsaktiver gør sig gældende 

ved første måling. 

3.5.3.2.2 – efterfølgende måling 

Efterfølgende måling kan enten foretages til dagsværdi eller kostpris. I lighed med ÅRL er der dog 

krav om, at den valgte målingsmetode anvendes konsekvent på alle investeringsejendomme. Det er 

jf. IAS 40 underordnet om, hvorvidt virksomheden har investeringsejendomme som hovedaktivitet. 

• Vælges dagsværdi foretages dagsværdireguleringerne via resultatopgørelsen.  

• Ved kostpris gør reglerne jf. IAS 16 sig gældende, aktivet vil blive afskrevet over en 

forudbestemt løbetid. 

 

3.5.3.3 Forbedring samt vedligeholdelse 

IAS 40 anser forbedringer, som en del af et aktiv når følgende betingelser er opfyldt: 

• Det er sandsynligt, at der tilflyder virksomheden fremtidige økonomiske fordele heraf. 

• Omkostningen kan måles pålideligt. 

 

Omkostninger afholdt derudover omkostnings føres efter de gældende regler herfor. 
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Forbedringer føres som en tilgang til anskaffelsessummen af ejendommen. Tilgange på ejendomme 

optaget til kostpris vil blive afskrevet systematisk i lighed med afskrivningen på ejendommen. På 

ejendomme optaget til dagsværdi indgår forbedringerne i dagsværdivurderingen. 

3.5.3.4 Afhændelse 

Gevinst eller tab beregnes som forskellen mellem den i årsrapporten opgjorte værdi (kostpris 

fratrukket akkumulerede afskrivninger, eller dagsværdi), og den faktiske salgssum. Gevinsten eller 

tabet indregnes direkte i resultatopgørelsen. 

3.5.3.5 Præsentation i årsrapporten 

IAS 40 stiller i samspil med IAS 18 følgende krav til årsrapporten: 

3.5.3.5.1 Oplysninger i resultatopgørelsen 

• Lejeindtægter fra investeringsejendomme  

• Direkte driftsomkostninger, herunder reparationer og vedligeholdelse til ejendommen 

• For ejendomme målt til dagsværdi skal værdireguleringerne fremgå af resultatopgørelsen. 

• For ejendomme målt til kostpris er der ligeledes krav om, at afskrivningerne fremgår af 

resultatopgørelsen. 

 

3.5.3.5.2 Balancen 

Indregnes som investeringsejendom under materielle anlægsaktiver. 

3.5.3.5.3 Noter 

I noterne præsenteres en anlægsforklaring, her oplyses om udviklingen i kostpris samt 

værdireguleringer fra primo til ultimo. Ved ejendomme optaget til dagsværdi vises ligeledes 

dagsværdireguleringen. 

3.5.3.6 Anvendt regnskabspraksis  

Metoder og væsentlige forudsætninger anvendt ved værdiansættelsen af investeringsejendomme 

skal oplyses her. Der skal oplyses, hvorvidt værdiansættelsen er foretaget på baggrund af 

markedsindikatorer, eller på baggrund af andre faktorer pga. mangel på sammenlignelige data. 

Der er ligeledes krav om at oplyse, hvorvidt dagsværdien er fastsat baseret på en vurdering af en 

uafhængig valuar. 
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3.5.4 Sammenligning af lovgivning og standarder 
Med udgangspunkt i gennemgangen af ÅRL, IAS og RV gennemgås forskelle og ligheder mellem 

de udstedte regler for investeringsejendomme. Gennemgangen vil i lighed med gennemgangen af de 

enkelte lovgivninger og standarder blive behandlet ud fra følgende punkter: 

• Indregning 

• Måling 

• Forbedring og vedligeholdelse 

• Afhændelse 

• Præsentation 

 

3.5.4.1 Indregning 

Indregning foretages ens uanset, hvilken lovgivning eller standard der er tale om. Indregning kan 

foretages, når der er sandsynlighed for, at fremtidige pengestrømme vil tilflyde virksomheden, og at 

investeringsejendommens værdi kan opgøres pålideligt. 

3.5.4.2 Måling 

3.5.4.2.1 – først måling 

Den første måling foretages ens uanset, hvilken lovgivning eller standard der er tale om. Første 

måling foretages som kostprisen inkluderet eventuelle omkostninger i forbindelse med stiftelsen. 

3.5.4.2.2 – anden måling 

Alle investeringsejendomme skal jf. RV 16 reguleres til dagsværdi, såfremt det er muligt at anskaffe 

en pålidelig vurdering af disse. Derimod er det ikke et krav jf. IAS 40 og ÅLR § 38, hvor 

virksomheden både har mulighed for at måle til dagsværdi eller kostpris fratrukket de akkumulerede 

afskrivninger. Det skal dog her bemærkes at vælges der at indregnes til dagsværdi, skal dette 

benyttes konsekvent på alle virksomhedens ejendomme, samt gælden skal ligeledes opgøres til 

dagsværdi jf. ÅRL. IFRS arbejder her med amortiseret kost. 

3.5.4.3 Forbedring og vedligeholdelse 

ÅRL har her ikke nogen krav til, hvordan forbedringer og vedligeholdelse indregnes, men henviser 

derimod til andre gældende regler. 

Der skelnes både jf. IAS 40 og RV 16 mellem forbedringer og vedligeholdelse. Forbedringer 

indregnes som et aktiv, hvorimod vedligeholdelsesomkostninger omkostningsføres. Der er 
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endvidere krav om aktivering i begge vejledninger, såfremt der vil tilflyde virksomheden fremtidige 

økonomiske fordele heraf. Tilgangen skal dog kunne måles pålideligt jf. IAS 40. 

3.5.4.4 Afhændelse 

Ved afhændelse føres forskellen mellem den bogførte værdi og salgsprisen via resultatopgørelsen. 

Tidligere opskrivningshenlæggelser føres tilbage på den enkelte ejendom, da den eventuelle gevinst 

nu er realiseret. 

Den umiddelbart eneste forskel ligger i, at investeringsejendomme jf. ÅRL og IFRS kan være 

indregnet til kostpris, – såfremt dette er tilfældet, behandles investeringsejendommen som et 

normalt aktiv, hvor afskrivningerne føres tilbage og gevinsten/tabet opgøres. 

3.5.4.5 Præsentation 

Det er et krav jf. ÅRL, IFRS og RV, at der oplyses i anvendt regnskabspraksis, hvordan 

indregningen af investeringsejendomme foretages, og hvordan dagsværdien (krav jf. ÅRL og IFRS) 

er beregnet. Lejeindtægter og omkostninger skal præsenteres, og investeringsejendommene 

præsenteres som en særskilt post under de materielle anlægsaktiver. Eventuelle sikkerhedsstillelser i 

investeringsejendommene oplyses ligeledes. 

 

3.5.5 Oplysninger i ledelsesberetningen med indflydelse på investeringsejendomme 
Som beskrevet tidligere er der en række krav til ledelsesberetningen. Uanset om virksomheden 

aflægger årsrapport efter IFRS eller ÅRL, skal kravene til ledelsesberetningen jf. ÅRL § 99 

overholdes. IFRS opererer ikke med ledelsesberetning, men derimod med oplysning i noterne. Der 

fremgår dog af IFRS bekendtgørelsen28 at: Bekendtgørelsen finder anvendelse på virksomheder 

omfattet af årsregnskabsloven, men som aflægger regnskab efter internationale 

regnskabsstandarder. Virksomheden skal i det mindste følge bestemmelserne for den 

regnskabsklasse, som virksomheden er omfattet af. Dette betyder i praksis, at såfremt en 

virksomhed er omfattet af årsregnskabsloven, skal denne udarbejde en ledelsesberetning i 

overensstemmelse med reglerne herfor. Følgende krav til ledelsesberetning kan have en indflydelse 

på investors indblik i regnskabet: 

• Beskrivelse af virksomhedens hovedaktiviteter 

• Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med 

beløbsangivelse 

                                                        
28 KPMG – indsigt i årsregnskabsloven 5. udgave s. 708-711 
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• Beskrivelse af udsædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så 

vidt muligt med beløbsangivelse 

• Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

• Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

• Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og 

usikre faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen 

• Beskrivelse af virksomhedens risikoprofil og risikostyring, herunder forretningsmæssige og 

finansielle risici i det omfang, disse forhold ligger ud over, hvad der er almindeligt 

forekommende inden for virksomhedens branche. 

 

Der vil ved gennemgangen af Tower Groups årsrapport 08/09 blive taget stilling til, hvorvidt 

ovenstående forhold er oplyst (såfremt disse er fundet relevante).  

 

3.6 Delkonklusion 

Gennemgang af henholdsvis kravene til indregning og måling af investeringsejendomme jf. ÅRL, 

IAS og RV har udledt følgende konklusion: 

Indregning og måling foretages ens uanset, hvilken lovgivning eller standard der anvendes. 

Investeringsejendomme måles til kost ved første indregning og skal derefter reguleres enten til 

dagsværdi eller ved systematiske afskrivninger. Dog skal der jf. RV 16 altid reguleres til dagsværdi, 

såfremt det er muligt at anskaffe en pålidelig vurdering heraf. Dette er ikke et krav i henhold til 

ÅRL § 38 eller IAS 40, det er dog det umiddelbare indtryk, at man i så vidt muligt omfang skal 

forsøge at anvende dagsværdi, da denne i højere grad udtrykker et her og nu billede af værdien (på 

balancedagen). Investeringsejendommen præsenteres på en særskilt post i balancen og af- og 

nedskrivninger føres over resultatopgørelsen. Opskrivninger bindes på en særskilt post i 

egenkapitalen. 

Der er ved forbedring og vedligeholdelse ikke nogen krav i ÅRL, mens der i IAS 40 og RV 16 

skelnes mellem disse to typer omkostninger. 

Den væsentligste forskel er, at der jf. IFRS ingen krav er til at indarbejde en ledelsesberetning i 

årsrapporten, men at der derimod skal ske oplysning i noterne. Såfremt årsrapporten aflægges i 

Danmark er det et krav jf. IFRS bekendtgørelsen, at de danske standarder bl.a. vedrørende 

ledelsesberetningen overholdes alligevel. Disse oplysninger er med til at danne yderligere værdi for 

investorerne, herunder især oplysningerne omkring usikkerhed ved indregning og måling, 

redegørelse for udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold mv. Alt dette vil 
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investor kunne anvende til sin vurdering af virksomhedens værdiansættelse af ejendomme. 

Derudover er det et krav jf. ÅRL, at hvis ejendomme optages til dagsværdi, så skal gælden ligeledes 

optages hertil. 

Alt i alt kan det dog konkluderes, at der overordnet set ikke er de store forskelle mellem ÅRL, IAS 

og RV, hvad angår indregning og måling af investeringsejendomme. 

 

4. Metoder til opgørelse af værdiansættelse  

4.1 Indledning 

I vores opgave fokuserer vi på selskaber med investeringsejendomme som hovedaktivitet. Vi har 

valgt at gennemgå de to mest anvendte værdiansættelsesmetoder til at fastlægge dagsværdien af 

investeringsejendomme. De to metoder lever begge op til kravene i henhold til IFRS og ÅRL:  

 

• Den afkastbaserede metode 

• Discounted cashflow metoden 

 

For at kunne foretage en god værdiansættelse er der tre grundlæggende forudsætninger, der skal 

være opfyldt. 

 

• Den anvendte metode må ikke give systematiske fejl under værdiansættelsen. 

• Modellen skal være let og forståelig at benytte for brugerne. Her snakker vi ikke kun om 

dem der foretager værdiansættelsen, men også de eksterne brugere, herunder investorerne.  

• Der skal foreligge bagvedliggende forudsætninger, der er realistiske ellers er 

værdiansættelsen mere eller mindre ubrugelige, da den ikke viser ”et retvisende billede” af 

værdien på ejendommen. 

 

4.2 Den afkastbaserede metode 

Ved brug af den afkastbaserede model opgør man værdien ud fra ejendommens forventede 

driftsafkast i et typisk driftsår (fase 1) og et forrentningskrav, der er fastsat på basis af risikoen på 

den enkelte ejendom (fase 2). Derudover foretages tillæg og fradrag for særlige forhold til den 

opgjorte værdi (fase 3)29. 

 

                                                        
29 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 6 
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Nedenstående formel viser, hvordan man beregner markedsværdien: 

         æ   =                                     ±  æ         ℎ    

 

Selve værdiansættelsen består, som nævnt af 3 faser: 

• Opgørelse af ejendommens årlige driftsafkast 

• Opgørelse af afkastkrav 

• Reguleringer for særlige forhold 

 

4.2.1 Fase 1 – Ejendommens driftsafkast30 

Følgende poster indgår i opgørelsen af investeringsejendommens forventede driftsafkast: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1 Lejeindtægter  

De årlige lejeindtægter opgøres ud fra den underskrevet lejekontrakt, der ligger bag. Indkomsten 

består af 12 månedlige indbetalinger med mindre, der er eventuelle reguleringer i perioden. Er 

lejeindtægten ikke i overensstemmelse med markedslejen, og dét forventes, må man fortage en 

korrektion til markedsværdien. Ved uudlejede arealer i ejendommen skal værdien af dette også 

medtages i beregningen, da værdien af ejendommen vil blive for lav ved udeladelse.  

4.2.1.2 Driftsomkostninger  

Vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen kan være forskellige fra år til år, og man kan derfor 

ikke kigge på det kommende år og opgøre vedligeholdelsen ud fra forrige års omkostninger. Der 

                                                        
30 Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 35 

Ejendoms forventede driftsafkast: 

+ Årlig forventet lejeindtægter ifølge indgåede 
lejekontrakter 

+/- Regulering til forventede markedsleje 

+ Skønnet årlig markedsleje på uudlejede arealer 

- Gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesudgift 

- Administrationsomkostninger 

- Ejendomsskatter, afgifter og andre omkostninger 

= Budgetteret driftsafkast 
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skal derfor vurderes i hvert tilfælde, hvilken periode der vil være repræsentativ for opgørelsen af 

den gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostning. De resterende omkostninger ansættes til de 

faktiske budgetterede omkostninger. Det er dog i nogle tilfælde svært at opgøre 

administrationsomkostningerne, hvis administrationen udføres af ejeren selv. I disse tilfælde vil det 

være mest hensigtsmæssigt at undersøge, hvad en ekstern ejendomsadministrator skal have i 

honorar for at varetage dette arbejde. 

 

Ud fra ovenstående bygger driftsafkastet på en lang række skøn, hvor nogle af disse skøn er mere 

pålidelige end andre. Det er for eksempel nemt at klarlægge lejeindtægterne, da lejeindtægterne er 

aftalt i lejekontrakten. Skatter og afgifter ændres meget lidt i løbet af årene og bygger på historiske 

tal. Reguleringer i forhold til uudlejede arealer og regulering til markedslejen, kan være svære at 

fastlægge pålideligt, da man ikke kan vide, hvornår et lokale kan/ikke kan udlejes. Driftsafkastet 

vurderes til at kunne opgøres forholdsvist pålideligt, således der ikke er de store udsving i 

ejendommens drift. 

 

4.2.2 Fase 2 – Fastsættelse af afkastkravet31 

Afkastkravet har en meget væsentlig betydning for værdiansættelsen af investeringsejendommen, 

hvor det er vigtigt at bruge forudsætninger, der er realistiske. Et forkert afkastkrav vil medføre af 

værdiansættelsen af ejendommen i årsrapporten ikke vil være retvisende. 

 

Afkastkravet er ikke en entydig størrelse, idet den kan påvirkes af ydre konjunkturbetingede, 

samfundsmæssige og individuelle kvalitetsforhold. Investorernes risikovillighed har ligeledes stor 

betydning for det samlede afkastkrav. 

Ud fra en matematisk redegørelse af, hvordan afkastkravet kan opgøres med fokus på, hvilke 

faktorer der har betydning, vil vi tage udgangspunkt i CAPM-modellen, som beskrives ved32: 

                 =    =   +  ×      =                                            =                      =         æ                    

 

                                                        
31 Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s.36 
32 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praksis tilgang, 3 udgave 2009, Ole Sørensen s.51 
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4.2.2.1 Risikofri rente 

Når man skal afgøre afkastkravet, skal man først fastlægge, hvad den risikofrie rente er. Det mest 

retvisende er at tage udgangspunkt i en risikofri rente, der har tilnærmelsesvis samme tidshorisont 

som den pågældende investering. Det anbefales af Sadolin og Albæk, at man tager udgangspunkt i 

en 10-årig statsobligation33, da dette er det nærmeste, man kommer en risikofri rente. Årsagen er, at 

der er tale om investeringer, der har en længere tidshorisont, hvilket skal afspejles i den risikofrie 

rente, der fastlægges. 

 

4.2.2.2 Systematisk risiko 

Leddet   (beta) er et mål for, hvor følsom den enkelte investering er i forhold til det generelle 

marked på et givent tidspunkt. Beta påvirker den beregnede dagsværdi af en ejendom, idet den har 

direkte indvirkning på afkastkravet.   kaldes også den systematiske risiko og kan opdeles i fire 

niveauer34: 

   = 0 à Investeringen er risikofri    < 1 à Investeringen har mindre risiko end tilsvarende marked    = 1 à Investeringsrisikoen følger markedet    > 1 à Risikoen ved investeringen er større end tilsvarende i markedet 

 

Der er en række forhold der påvirker den systematiske risiko. Disse kan opdeles i 

samfundsmæssige/konjunkturbetingede forhold og individuelle kvalitetsforhold.35 

 

De samfundsmæssige forhold kan virksomhederne ikke selv påvirke, og de bliver nødt til at tilpasse 

sig disse forhold, da de danner grundlag for investeringsejendommens afkast. 

De individuelle kvalitetsforhold påvirker det risikotillæg, der pålægges den enkelte 

investeringsejendom.   

  

De væsentligste samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold er: 

• Renteniveau 

• Inflation og høj/lav konjunktur 

 

De væsentligste individuelle kvalitetsforhold er: 

                                                        
33 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 11 
34 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praksis tilgang, Ole Sørensen s. 53 
35 Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 36 
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• Ejendommens beliggenhed 

• Type af ejendom 

• Lejernes bonitet 

• Vilkår i lejekontrakter 

• Anvendelsesmuligheder 

• Udbud og efterspørgsel   

 

Der skal som sagt fastlægges et afkastkrav for hver enkelt investeringsejendom, da der for hver 

ejendom er forskellige risici. Afkastkravet er en følsom faktor i den afkastbaserede metode ved 

opgørelse af dagsværdien, idet den er afhængig af mange usikre faktorer. Det er derfor vigtigt, at 

fastlæggelsen er præcist og nøje overvejet af virksomhederne, da de mindste ændringer kan påvirke 

outputtet af beregningen af dagsværdien væsentligt.  

Erhvervs og selskabsstyrelsen understreger i deres notat fra 2009 vigtigheden af, at afkastkravet 

anvendt af virksomheder, der har investeringsejendomme, som deres hovedaktivitet, repræsenterer 

den forrentning, som må forventes, at en uafhængig part vil kræve af investeringen36.  

 

4.2.2.2.1 Rente niveauet 

Der henvises til afsnit 2.7.2.2.1 

 

4.2.2.2.2 Inflation og høj- eller lavkonjunktur37 

Når vi kigger på markedet, vil udviklingen i de makroøkonomiske faktorer, som for eksempel BNP, 

beskæftigelse samt privat- og offentligt forbrug, have en væsentlig påvirkning på de risici, som er 

forbundet med investering i ejendomme. Det skyldes, at der i perioder med lavkonjunktur er større 

sandsynlighed for, at lejere ikke lever op til deres økonomiske forpligtigelser. Højkonjunktur 

betyder, at genudlejningsrisikoen vil blive lavere. Derudover vil der være en forventning om højere 

leje på grund af stigende efterspørgsel. Diskonteringsrenten bør derfor tage højde for, hvor stabilt 

det økonomiske klima er, således, at der i perioder med lavkonjunktur anvendes en højere 

diskonteringsrente. 

Investorerne er derfor typisk villige til at acceptere et lavere afkastkrav ved højkonjunktur, da 

stigende huslejer, højere udlejningsprocenter samt stigende ejendomsværdier må forventes. 

Omvendt gælder det, at lavkonjunktur medfører faldende priser, faldende udlejningsprocent samt 

faldende ejendomsværdier, hvilket alt andet lige også medfører et stigende afkastkrav.  

 

                                                        
36 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 2009, Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
37 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 2006, Sadolin og Albæk s. 12 
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4.2.2.2.3 Ejendommens beliggenhed38 

Beliggenheden for en investeringsejendom kan have en vigtig indflydelse ved fastsættelse af 

afkastkravet, da den har en væsentlig betydning for ejendommens leje- og investorefterspørgsel. En 

ejendom med en god beliggenhed f.eks. i forhold til infrastruktur, adgang til arbejdskraft, kunder og 

samarbejdspartnere er eftertragtet af både lejere og investorer og har derfor en relativt lavere 

diskonteringsrente. Dette vil give en større sikkerhed for udlejning og mulighed for 

huslejestigninger, hvilket medfører, at risikotillægget formindskes, og det forventede afkastkrav fra 

investorerne bliver lavere. Det er set, at hvis en investeringsejendom har en god beliggenhed, er den 

ikke lige så konjunkturfølsom, som ejendomme med en mindre god beliggenhed, hvilket giver god 

mening, da der altid vil være rift om de gode beliggenheder.  

 

4.2.2.2.4 Ejendomstypen39 

Ejendomstypen har stor betydning for risikoen hos investor, alt efter om der er tale om en 

boligejendom, butik, kontor eller andet erhverv. Et driftsafkast med høj risiko vil medføre et højt 

afkastkrav som kompensation for denne risiko og omvendt ved lav risiko. De typiske ejendomstyper 

er listet nedenfor:  

  

• Beboelsesejendomme  

Den primære risiko på beboelsesejendomme er at finde i ejendomsværdien. Af de tre typer 

ejendomme nævnt her, har beboelsesejendomme historisk udvist de største udsving i 

værdien. Til gengæld er driftsrisikoen meget lav, idet beboelsesejendomme næsten altid er 

fuldt udlejede40.   

 

• Erhvervsejendomme (Kontor og/eller butik) 

Erhvervsejendomme har den laveste risiko på ejendomsværdien blandt de tre typer 

ejendomme, men har til gengæld en ikke uvæsentlig risiko på driften, dvs. at ejendommene 

under lavkonjunktur ikke altid kan lejes fuldt ud eller, at lejeniveauerne falder.   

 

• Fabriks- og lagerejendomme 

Risikoen på ejendomsværdien for fabriks- og lagerejendomme ligger et sted mellem risikoen 

                                                        
38 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 11 
39 Artikel: ”Hvorfor investerer i udlejningsejendomme”, DN Erhverv: http://dn-erhverv.dk/analyser/hvorfor-investere-i-
udlejningsejendomme/ 
40 Artikel: ”Hvorfor investerer i udlejningsejendomme”, DN Erhverv: http://dn-erhverv.dk/analyser/hvorfor-investere-i-
udlejningsejendomme/ 
 

http://dn-erhverv.dk/analyser/hvorfor-investere-i
http://dn-erhverv.dk/analyser/hvorfor-investere-i
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for de to andre typer ejendomme. På driftssiden er der desuden en vis risiko for tomgang og 

faldende lejeniveauer. 

    

Vi kan udlede af ovenstående, at ejendomstypernes konjunkturfølsomhed er forskellige og dermed 

også afkastkravet.   

 

4.2.2.2.5 Lejernes bonitet41 

Lejernes bonitet er et vigtigt element i fastsættelsen af diskonteringsrenten, da den fortæller os om 

lejerens evne til at leve op til sine økonomiske forpligtelser. Lejere med en dårlig økonomisk styrke 

udgør en driftsrisiko, hvilket medfører en højere diskonteringsrente. Lejere der betaler huslejen til 

tiden, og som forventes at blive boende i en længere periode, reducerer risikoen for driftsafkastet og 

dermed afkastkravet. Modsat vil dårlige lejere øge risikoen og dermed afkastkravet. 

   

4.2.2.2.6 Vilkår i lejekontrakten om uopsigelighed, regulering mv.42 

En lejekontrakt kan indeholde mange forskellige vilkår, som kan have betydning for fastlæggelsen 

af afkastkravet.  Hvis der for eksempel er indgået en uopsigelig lejekontrakt for en given periode, 

eller der er stillet lejegaranti for huslejen, er lejeindtægterne i den pågældende periode relativt 

sikret. Det skal dog nævnes, at den kun er sikret med forudsætning i lejernes betalingsevne, hvorfor 

det ses i sammenhæng med lejernes bonitet. Lang uopsigelighed vil påvirke afkastkravet i 

nedadgående retning, da lejeindtægterne derved er sikret. Omvendt kan en uopsigelig kontrakt få 

betydning for udlejers mulighed for at ændre huslejen mere end den årlige prisregulering, hvilket 

derfor kan øge afkastkravet.   

 

4.2.2.2.7 Alternative anvendelsesmuligheder43 

Anvendelsesmuligheder for en investeringsejendom, kan påvirke afkastkravet, da ejendomme som 

er specialindrettet eller bygget til et bestemt formål, kan være en risikabel investering grundet 

manglende genudlejningsmuligheder. Dette vil ofte medføre et højere afkastkrav, og risikoen for 

dårligere driftsafkast øges ligeledes. Omvendt vil en investeringsejendom med mange 

anvendelsesmuligheder ofte have et lavere afkastkrav. 

                                                        
41 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 11 
42  Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 37 
43  Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 37 
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4.2.2.2.8 Udbud og efterspørgsel44 

På ejendomsmarkedet tages der højde for generelle forhold mellem udbud og efterspørgsel i 

fastsættelsen af diskonteringsrenten. I de perioder, hvor der er relativt højt udbud af ejendomme, 

bør diskonteringsrenten være højere, idet den enkelte ejendom bliver vanskeligere at sælge. 

Derudover skal diskonteringsrenten korrigeres i forhold til udbuddet af en specifik type ejendom og 

efterspørgslen af netop denne type ejendom. I et marked med et lavt udbud af ejendomme samt en 

høj efterspørgsel vil det medføre en lavere diskonteringsrente. Det vil sige, at udbud og 

efterspørgsel efter ejendomme til salg eller leje, vil påvirke prisniveauet og udlejningsprocenten, 

samt afkastkravet.  

 

4.2.3 Fase 3 – Reguleringer for særlige forhold45  

Værdien for ejendommen, der bliver opgjort i fase 2, skal korrigeres for følgende forhold, inden 

man har den endelige værdi af investeringsejendommen: 

  

4.2.3.1 Fradrag for tab på ikke udlejede arealer  

Fradraget beregnes, som lejeindtægterne af uudlejede arealer indtil arealet forventes udlejet, - man 

medtager ligeledes de omkostninger, der var forventet betalt af lejeren. Lejeindtægter fra ikke 

udlejede lejemål blev medregnet i driftskastet i metodens første fase, og derfor foretages fradraget.  

 

4.2.3.2 Tillæg/fradrag for periode indtil markedsregulering  

Under fase 1 blev lejeindtægterne reguleret til markedslejen. Det er derfor nødvendigt at korrigere 

for den tidsperiode, der går, inden lejen reguleres til markedsleje. Hvorvidt der er tale om et tillæg 

eller et fradrag, afhænger således af, om der i første fase var tale om enten et tillæg eller et fradrag. 

Tillægget eller fradraget beregnes, som den kapitaliserede værdi af forskellen i perioden indtil 

regulering.  

 

4.2.3.3 Fradrag for udgifter til udskudt vedligeholdelsesarbejde  

Hvis ejendommen står overfor en renovering, der ligger udover normal vedligeholdelse, fradages et 

beløb til dækning af renoveringen. I første fase blev der fradraget et beløb svarende til de 

gennemsnitlige årlige budgetterede vedligeholdelsesudgifter. Det skal bemærkes, at det fortsat er 

nødvendigt at skelne imellem forbedringer og vedligeholdelse.  

 

                                                        
44 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 11+12 
45  Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 38-39 
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4.2.3.4 Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede arealer  

Ejendommens uudlejede lokaler skal som regel istandsættes ellers klargøres inden, de kan 

genudlejes, og der skal derfor i beregningen af dagsværdi fradrages et beløb til dækning heraf.  

 

4.2.3.5 Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægter af modtagne lejerdeposita og faste 

forudbetalinger  

Ved indgåelse af en lejekontrakt, hvor lejer betaler depositum, eller man har indgået en aftale om 

fast forudbetaling, skal der tages hensyn til renteindtægterne. Ejeren vil kunne opnå løbende 

renteindtægter af disse deposita og forudbetalinger, som vedrører den pågældende 

investeringsejendom. Dagsværdien tillægges den kapitaliserede værdi af de fremtidige 

renteindtægter.  

 

Når værdien fra fase 2 er blevet korrigeret for ovennævnte tillæg og fradag, er ejendommens 

dagsværdi endelig opgjort ved brug af den afkastbaserede model.  

 

4.3 Eksempel – Den Afkastbaserede Model 

Nedenstående er vist et eksempel på den afkastbaserede model46: 

 

 
 

4.4 Fordele og ulemper ved den afkastbaserede metode 

Den afkast baserede models største fordel er, at den er simpel, overskuelig og let anvendelig for 

regnskabsbrugeren. Det er stort set kun driftsafkast og afkastkravet, der skal fastlægges ved 

opgørelse af dagsværdien.   

                                                        
46 Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, 2010, Ejendomsforeningen Danmark s.33 

Fase 1 Lejeindtægter (Markedsleje) 120.000
Driftsomkostninger 20.000
Nettodriftsresultat 100.000

Fase 2 Forretningskrav 5,00%
Værdi af ejendom før reguleringer 2.000.000

Fase 3 Reguleringer:
Fradrag for tomgang i år 3 -100.000
Opsat vedligeholdelse -200.000
Merleje for særindretning 75.000

1.775.000Værdi af ejendom

Figur 8: Kilde: Ejendomsforeningen Danmark 
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Ved korrekt anvendelse vil denne model kunne generere lige så retvisende dagsværdier som andre 

dagsværdis modeller. 

Modellens ulempe er det manglende tilbagediskonteringselement, da modellen kun kan inddrage et 

enkelt års forventet lejeafkast, som beregningsgrundlag. Det vil sige, at modellen ikke tager højde 

for driftsmæssige ændringer i de fremtidige pengestrømme, så som udsving i lejeindtægter, 

renoveringsplaner eller et forbedret udlejningspotentiale efter moderniseringer mv.  

Det kan konkluderes, at den afkastbaserede model er mest velegnet, når investeringsejendommen 

giver et stabilt driftsafkast år efter år, og der ikke forekommer store påvirkninger på 

huslejeindtægterne og driftsomkostningerne. Hvis dette ikke er gældende, bør der anvendes en 

metode, der baseres på en flerårig periode, for at give ”et retvisende billede”. Dette er tilfældet ved 

DCF modellen (jf. næste afsnit). 

 

4.5 Discounted Cash Flow Modellen47 

DCF modellen anses for at være den mest teoretiske korrekte model. Modellen tager i opgørelsen af 

dagsværdien udgangspunkt i de forventede cash flow fra ejendommens drift i en budgetperiode, 

samt i et terminalår. 

Det frie cash flow for de enkelte år tilbagediskonteres til udgangstidspunktet med en 

diskonteringsfaktor, som fastsættes individuelt for hver investeringsejendom. Det frie cash flow er 

det overskud, der er til rådighed for investorer og långivere efter afholdelse af ejendommens 

udgifter mv.   

 

Beregningerne i DCF-modellen kan opdeles i følgende trin48: 

1. Bestemmelse af cash flowet i budgetperioden 

2. Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag 

3. Bestemmelse af terminalværdi 

4. Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 

5. Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier 

 

I modsætning til den afkastbaserede metode er DCF metoden dynamisk, hvilket gør den i stand til at 

tage højde for fremtidige ændringer i ejendommen herunder lejeindtægter, udgifter og investeringer. 

 

                                                        
47 DCF Model 
48 ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 2006, Sadolin og Albæk s. 7 
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4.5.1 Trin 1 - Cash flowet i budgetperioden49 

Markedsværdien af ejendommen opgøres ud fra det forventede fremtidige frie cash flow fra 

ejendommens drift. Der skal derfor udarbejdes et detaljeret budget for ejendommens drift i hvert 

regnskabsår i budgetperioden. 

Det er vigtigt, når man fastsætter længden på budgetperioden, at særlige forhold tilknyttet 

ejendommen indregnes inden periodens udløb. Dette kan f.eks. være modernisering af ejendommen, 

da sådanne vil påvirke de frie cash flows i en negativ retning, men omvendt på sigt sikre, at de 

afledte lejeindtægter vil stige.   

Budgetperioden skal derfor slutte på et tidspunkt, hvor det frie cash flow for ejendommen er 

stabiliseret. Der er ingen regler for, hvor lang budgetteringsperioden skal være, men skal tilpasses 

den enkelte ejendom, så det frie cash flow kan opgøres bedst muligt, men de fleste anvender en 10-

årig periode (det er svært at gisne om fremtiden på længere sigt end dette). Budgettet tager hensyn 

til forventede udgifter til vedligeholdelse, investeringer, tomgang mv. De forventede ændringer i 

lejeniveau skal ligeledes inddrages her. 

  

4.5.1.1 Opgørelse af det frie cash flow50 

 

Lejeindtægter 

- Driftsomkostninger og administration 

= Driftsresultat før renter og skat 

+/- Netto investeringer 

= Frit cash flow 

 

Virksomheden får ved anvendelse af denne metode mulighed for at indregne forventede 

huslejestigninger, tomgangsleje, omkostninger til forbedringer mv. i de enkelte budgetår.  

4.5.1.1.1 Lejeindtægter  

Opgørelsen af de fremtidige lejeindtægter tager udgangspunkt i de nuværende lejekontrakter, under 

hensyntagen til årlige reguleringer indeholdt i disse, samt forventningerne til den generelle 

udvikling i prisniveauet, som vil påvirke lejeindtægterne. Endvidere skal der reduceres i 

lejeindtægterne i overensstemmelse med eventuelle forventninger om tomgangsleje.   

                                                        
49 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 7 
50 Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 42 
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4.5.1.1.2 Driftsomkostninger og administration 

På baggrund af historiske regnskabsgrundlag og allerede kendte forhold i fremtiden, fastlægges et 

skøn over udgifter til vedligeholdelse, vicevært, forsikring mv., beløbene skal være inkl. den 

forventede årlige inflation. Ved fastlæggelse af vedligeholdelsesomkostningerne skal der tages 

højde for ejendommens stand, og i hvilket omfang lejer er forpligtet til at betale for 

vedligeholdelsen.  

4.5.2 Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden51 

DCF metoden anvender de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), som 

diskonteringsfaktor, ved tilbagediskontering af de frie cash flows.  

Den beregnede diskonteringsfaktor kan ikke direkte sammenlignes med den rente, der anvendes ved 

den afkastbaserede model, dette skyldes, at der i de opgjorte cash flows i DCF modellen er 

indeholdt inflation (løbende prisregulering) i modsætning til den afkastbaserede model, hvor dette 

er indeholdt i afkastkravet. 

Diskonteringsfaktoren kan opgøres således: 1(1 +           )  

 

4.5.2.1 Beregning af WACC 

Ved beregning af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) tages der højde for 

afkastkravet hos virksomhedens ejere (egenkapital) og de eksterne långivere (fremmedkapital), som 

samlet set udgør virksomhedens finansiering.  Denne kapital skal opgøres til markedsværdi, og der 

tages i opgørelsen højde for, at afholdte renteudgifter til fremmedkapital er skattemæssigt 

fradragsberettiget.  

WACC kan beregnes ud fra følgende formel52:  

    = V  V    × r + V    V    × r  
Hvor:      =  æ                                            =         æ                        =         æ                                       

                                                        
51Investeringsejendomme – indregning, præsentation og måling i årsregnskabet, 2002, KPMG s. 43 
52 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praksis tilgang”, 3 udgave 2009, Ole Sørensen s. 54 
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     =         æ              ℎ     (     =    +      )   =                      =                                     
 

Som det fremgår af ovenstående, består formlen af to led: 

• Det led der behandler egenkapitalen 

• Det led der behandler gælden 

 

Der skal kun tages højde for to typer finansiering, den egenfinansierede del og den 

fremmedfinansierede del. Ved en beregning af WACC er det meget vigtigt at der tages 

udgangspunkt i markedsværdier og således ikke de bogførte værdier, da formålet er at fastsætte 

dagsværdien af investeringsejendomme. 

  

4.5.2.1.1 Egenkapitalens forrentningskrav 
For gennemgang egenkapitalens forretningskrav henvises der til afsnit 4.2.2, og vi vil derfor kun 

opstille formlen, og ikke uddybe denne faktor yderligere: 

                =    =   +  ×    

  =                                            =                      =         æ                    

 

4.5.2.1.2 Fremmedkapitalens forrentningskrav53 
Afkastkravet for finansielle forpligtelser bør baseres på den løbende markedsrente, det vil sige den 

rente virksomheden kan låne til i dag. Afkastkravet for finansielle forpligter kan opstilles således:   =    +    (1 −  ) 

Hvor,   =                   =                             æ   =                       
For gennemgang af den risikofrie rente, henvises der til afsnit 4.2.2.1, hvor det er anbefalingen fra 

Sadolin og Albæk at anvende en 10-årig statsobligation, som estimat for den risikofrie rente. 

                                                        
53 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praksis tilgang, 3 udgave 2009, Ole Sørensen s.55-56 
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Virksomhedens risikoprofil indebærer, at en virksomhed, der af lånegiverne opfattes som mere 

risikofyldt end andre, må betale en højere rente. Långiverne kræver således et risikotillæg for at 

kompensere for risikoen, for at virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet. Er virksomheden ikke 

ratet, kan kreditratings fra sammenlignelige virksomheder anvendes som inspiration. 

Skatteledet (1-T) skal medtages i ovenstående, da pengestrømmen fra virksomhedens 

driftsaktiviteter måles efter skat. Det skal dog nævnes, at hvis virksomhedens frie cash flow er 

udregnet før skat, vil dette led blive udeladt, da det ikke vil give det korrekte billede, såfremt man 

vælger at regulere for en skat i WACC’en. 

 

4.5.3 Trin 3: Terminalværdi54 

Terminalperioden kommer i direkte forlængelse af budgetteringsfasen og er kendetegnet ved at 

have/antage konstant cash flow. Det forventede cash flow i terminalåret skal være et udtryk for 

gennemsnittet over de fremtidige år. I denne periode har man således ikke længere ændringer af 

specifikke forhold. I modsætning til budgetteringsfasen opgør man derfor heller ikke længere cash 

flowet på enkeltpost niveau, men derimod som et samlet beløb. 

Værdien af ejendommen i terminalåret findes ved hjælp af et reelt forrentningskrav (uden inflation).  

 
Terminalværdien beregnes således:              ℎ                      

  

4.5.4 Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi55  

Terminalværdien skal, ligesom cash flowet i budgetperioden, tilbagediskonteres med 

diskonteringsrenten.                    æ   (1 +                         .          )  

 

Hvor n, i de fleste tilfælde er 10, idet der oftes anvendes en 10-årig budgetperiode. 

 

                                                        
54 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 9 
55 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 9 
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4.5.5 Trin 5: Ejendommens værdi56 

Ved fastlæggelse af dagsværdien for investeringsejendommen beregnes nutidsværdien af de frie 

cash flows for henholdsvis budgetperioden og for terminalperioden. Denne tilbagediskontering 

foretages på baggrund af den fastsatte diskonteringsfaktor.   

 

Nutidsværdien for budgetperioden kan beregnes ud fra følgende formel:   

                =         ℎ      1 +                     +         ℎ      1 +                     +         ℎ      1 +                      

 

Ejendommens værdi er summen af det tilbagediskonterede cash flow fra budgetperioden og den 

tilbagediskonterede terminalværdi:      æ   =                +                   

 

4.6 Eksempel Discounted Cash Flow metoden 

Nedenstående er vist et eksempel af DCF modellen57: 

 

 
 

                                                        
56 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 2006, Sadolin og Albæk s. 9 
57 Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen, 2010, Ejendomsforeningen Danmark s. 34 

Figur 9: Kilde: Ejendomsforeningen Danmark 
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4.7 Fordele og ulemper ved DCF metoden 

Fordelen ved, at anvende DCF modellen er, at der kan tages højde for udviklingen i 

investeringsejendommens driftsafkast i budgetperioden, typisk 10 år. Budgetperioden gør 

værdiansættelsen af ”ejendomme under udvikling” meget mere hensigtsmæssig, da det er muligt at 

indarbejde allerede kendte vedligeholdelses- og forbedringsopgaver inden terminalperioden 

indtræder. Lige netop dette medfører dynamikken i metoden sammenlignet med den afkast baserede 

metode, da cash flowet varieres. 

Den største ulempe ved DCF-metoden er, at terminalværdien ofte udgør en stor procentsats af den 

beregnede dagsværdi. Det vil sige, at en stor del af dagsværdien baseres på forhold langt ud i 

fremtiden, hvor usikkerheden typisk er stor. En anden ulempe er, at metoden er langt mere 

kompliceret og ressource krævende at anvende i forhold til den afkast baserede model. DCF 

modellens omfattende beregninger, samt inddragelsen af flere forhold, som omkostninger til 

forbedringer, vedligeholdelsesomkostninger og vækst er et eksempel på de faktorer, som øger 

modellens kompleksitet. 

 

4.8 Delkonklusion 

Værdiansættelse af investeringsejendomme er overordnet set altid tilknyttet en lang række 

usikkerheder uanset, hvilken model man anvender til at fastlægge værdien med. Årsagen til dette er, 

at der ved en beregning af dagsværdi, er en masse faktorer, der skal tages hensyn til for at estimere 

værdien, så præcist som muligt. 

Den afkastbaserede model til brug for værdiansættelse af investeringsejendomme, er den mest 

velegnede såfremt, at investeringsejendommen giver et stabilt driftsafkast år efter år. Hvis dette 

ikke er tilfældet, vil ”et retvisende billede” ikke kunne opnås tilstrækkeligt, da estimeringen kun 

foretages ud fra en et-årig periode. Dette betyder, at ændringer i forhold, så som større fald eller 

stigninger efter den et-årige periode i lejeindtægterne ikke vil blive medregnet, hvorfor værdien 

derfor vil blive ”forkert”. 

DCF-modellen tager derimod højde for udviklingen af ejendommens driftsafkast over en længere 

periode (typisk 10 år). Dette betyder i praksis, at man har mulighed for at indarbejde allerede kendte 

vedligeholdelses og forbedrings omkostninger inden terminalperioden. 

Kritikken af modellen er dog, at terminalværdien udgør en stor del af værdiansættelsen, hvorfor fejl 

i denne vil have en stor indflydelse på den samlede værdi af ejendommen. Baggrunden for denne 
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kritik udmønter sig i, at der typisk er stor usikkerhed tilknyttet estimeringen af et fremtidigt cash 

flow, især på et marked præget af illikviditet. Derudover skal det nævnes, at DCF-modellen er 

kompliceret og ressourcekrævende for regnskabsbrugeren. 

Det kan dog konkluderes, at i et marked præget af illikviditet vil DCF-modellen alt andet lige, hvis 

opgjort korrekt, give et langt mere korrekt billede af værdien af investeringsejendomme. Dette 

konkluderes, da DCF-modellen anvender et cash flow over længere tid, hvor der tages højde for 

ændringer i markedet. 

Det er derfor anbefalingen, at denne model anvendes ved værdiansættelser af 

investeringsejendomme i et illikvidt marked, der ikke har stabiliseret sig. 

 

5. Analyse af Tower Group A/S’ Årsrapport 2008/09: 
5.1 Indledning 
Der blev i et tidligere afsnit defineret de lovkrav, der stilles ved værdiansættelse af 

investeringsejendomme. Derudover har vi beskrevet, hvilke informationsbehov investorer skal have 

opfyldt i forbindelse med sin vurdering af, om ejendommene udtrykker den korrekte dagsværdi, og 

hvorvidt om disse danner grundlag for en potentiel fremtidig investering. 

I vores analyse har vi udvalgt Tower Group A/S, da de er en større aktør på 

ejendomsinvesteringsmarkedet. Der har derudover været en del kritik af Tower Group A/S’ 

årsrapport for 2008/09, om hvorvidt denne giver ”et retvisende billede” i relation til deres 

investeringsejendomme. 

Vores vurdering af årsrapporten vil have fokus på, om den lever op til lovkravene i IFRS, samt om 

årsrapporten opfylder de informationsbehov investorerne har, når man befinder sig på et marked 

præget af illikviditet. 

Vi vil til sidst foretage en efterprøvning af værdiansættelsen af ejendommene ud fra oplysninger, 

angivet i årsrapporten. Ved vores efterprøvning af værdiansættelsen vil vi ved brug af DCF-

modellen sandsynliggøre, den værdi ejendommene er målt til i årsrapporten for 2008/09. Såfremt vi 

ikke er i stand til at sandsynliggøre værdien tilstrækkeligt, vil vi give en forklaring på den 

eventuelle afvigelse. 

 

5.2 Generelt om Tower Group A/S 
Tower Group A/S er et dansk børsnoteret aktieselskab. De har investeret i velbeliggende 

ejendomme i Tyskland, og råder i dag over en portefølje på mere end 10.000 lejemål - hvoraf langt 
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størstedelen er til boligudlejning58. De vurderer, at denne ejendomstype er den med de bedste 

udviklingsmuligheder, og samtidig er driftsrisikoen på markedet begrænset. Tower Group A/S´ mål 

er, at opbygge en betydelig ejendomsportefølje med en langsigtet investeringshorisont, samt 

investere i ejendomme der fra starten er overskudgivende. Der skal derfor være et positivt cash flow 

for, at en investering i en ejendom er interessant for dem. Tower Group A/S´ koncept ved 

investeringsejendomme er en forbedring af den løbende drift og ikke kun forventninger til stigende 

ejendomspriser. 

Tower Group A/S befinder sig i regnskabsklassen D og aflægger deres årsrapport efter IFRS, samt 

yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Gennemgangen af 

Tower Group A/S vil tage udgangspunkt i årsrapporten 2008/09, og dækker regnskabsperioden 1. 

juli 2008 til 30. juni 2009. Gennemgangen vil blive foretaget på baggrund af de internationale 

standarder.  

De har aflagt årsrapporten under forudsætning om fortsat drift, men i ledelsesberetningen har man 

redegjort for deres likvide udfordringer, samt der er udarbejdet en rekonstruktionsplan. Tower 

Group A/S´ revisor har i deres påtegning givet supplerende oplysning om ovenstående.  

Gennemgang af årsrapporten foretages med forudsætning om going concern, og der fokuseres på 

indregning, måling samt præsentation af selskabets investeringsejendomme, med henblik på 

opfyldelse af investors informationsbehov.  

Koncernen havde i 2008/2009 en nettoomsætning på tkr. 282.125 med et negativ resultat for 

perioden på tkr. 257.888. Den samlede balancesum var tkr. 4.887.659, hvoraf koncernens 

investeringsejendomme udgjorde tk.kr. 4.557.721 svarende til 93 %59. 

 

5.3 Anvendt regnskabspraksis og krav til indregning jf. IAS 40 
Vurderingen af, om Tower Group A/S overholder gældende regler jf. IAS/IFRS, vil tage 

udgangspunkt i de beskrevne indregnings- og målingskriterier, der er opstillet i anvendt 

regnskabspraksis. 

5.3.1 Indregning 
Det har ikke været muligt at efterprøve indregningen, det forudsættes dog, at kravene hertil er 

opfyldt, da der sket indregning jf. IAS 40. 

                                                        
58 http://www.towergroup.dk/Index.asp?ID=18 
59 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.42-45 

http://www.towergroup.dk/Index.asp?ID=18
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5.3.2 Måling 
5.3.2.1 - Første måling60 
I henhold til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten 2008/09 indregnes investeringsejendomme på 

overtagelsesdagen til kostpris med direkte tilknyttede omkostninger. Det må antages, at en 

investeringsejendom endeligt tilhører Tower Group A/S ved overtagelsesdagen, og derfor indregnes 

til kostpris. I forbindelse med køb af investeringsejendomme, hvor der har været forudbetalinger, 

kan omkostningerne først overføres til anlægsaktiverne under investeringsejendomme, når risikoen 

er overgået til Tower Group A/S. Dette vurderes at være korrekt, da fremtidige økonomiske fordele 

må antages at tilhøre Tower Group A/S da der er sket risiko overgang. Ovenstående overholder 

gældende regler jf. IAS 40 for første måling.  

5.3.2.2 - Efterfølgende måling61 
Efterfølgende måling sker til dagsværdi, opgjort på baggrund af DCF værdiansættelsesmodellen. 

Selskaber der måler deres investeringsejendomme til dagsværdi, skal have investering, som deres 

hovedaktivitet, hvilket er et krav efter ÅRL § 38. Dette er dog ikke noget krav efter IAS 40, hvilket 

Tower Group A/S følger, idet de aflægger årsrapport efter IFRS.  Det vil sige, at Tower Group A/S’ 

efterfølgende måling er i overensstemmelse med kravene til den regnskabsmæssige behandling 

heraf.  

Dagsværdien skal jf. IAS 40 afspejle den værdi, aktivet kan handles til imellem to uafhængige 

parter. 

I Tower Group A/S’ årsrapport under note 262 ”Dagsværdiregulering af ejendomme” oplyses det, at 

dagsværdien opgøres på baggrund af DCF-modellen, hvor der tages udgangspunkt i den realiserede 

leje pr. ejendom, et cash flow budget for en 10 årig periode, samt en efterfølgende terminalperiode. 

Der er anvendt en fremtidig vækstrate på 2 % til beregning af terminalværdien efter det 10. år. De 

oplyser dog ikke en begrundelse for den anvendte vækstrate, men det antages, at vækstraten er lig 

med inflationen (normal praksis). Der er endvidere ikke oplyst om den anvendte markedsrisiko. 

I beregningen af værdiansættelsen anvendes der en gennemsnitlig tilbagediskonteringsfaktor på 6,7 

% , denne er beregnet ud fra et spænd, der ligger mellem 6.58 % og 6,90 % på de forskellige 

ejendomme. Dette giver regnskabsbrugeren et sammenligningsgrundlag i forhold til andre 

selskaber, men også til tidligere år. I forbindelse med estimeringen af egenkapitalens afkastkrav, 

herunder beta, er der taget udgangspunkt i en peer-group med en gennemsnitlig betaværdi på 1,32. 

Peer groupen er sammensat af ejendomsselskaber, der alle investerer i ejendomme i Tyskland, og 

som ligeledes er børsnoterede. 

                                                        
60 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.56 
61 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s. 56 
62 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s. 60 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

60 
 

Derudover oplyses det i årsrapporten, at værdiansættelsen er sammenlignet med en 

ejendomsvurdering foretaget af en uafhængig ejendomsvaluar. Dette anses som værende god 

regnskabspraksis, da denne har til formål at underbygge værdiansættelsen. 

 

5.3.3 Forbedring samt vedligeholdelse63 

Det fremgår i note 1 ”anvendt regnskabspraksis”, at ”afholdte omkostninger der tilfører 

investeringsejendommene nye eller forbedrede egenskaber, tillægges kostprisen som en forbedring. 

Omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregningen i resultatopgørelsen i det 

regnskabsår, de afholdes.”  

5.3.4 Afhændelse64 

Det fremgår i note 15, at der ingen afgange har været i investeringsejendommene. 

 

5.3.5 Præsentation 

5.3.5.1 Resultatopgørelsen 
 

5.3.5.1.1 Lejeindtægter65 
Lejeindtægter fra investeringsejendomme står ikke direkte oplyst i resultatopgørelsen, men er 

specificeret i note 4, hvor denne ligeledes er splittet op på lejeindtægter relateret til henholdsvis 

bolig og erhverv.  

5.3.5.1.2 Driftsomkostninger66 
I note 5 er der angivet driftsomkostninger fordelt på vedligeholdelse, ejendomsskatter, samt 

fordelingen af driftsomkostninger der er henført til tomgang og andre omkostninger. 

 

5.3.5.1.3 Dagsværdireguleringer67 
Dagsværdireguleringen af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i posten 

”Værdireguleringer på investeringsejendomme” i det regnskabsår, hvor ændringen er opstået. 

5.3.5.2 Balancen68 
Investeringsejendomme præsenteres i balancen på en særskilt linie under materielle anlægsaktiver. 

Dette er ikke et krav jf. IAS 40, men det anses for god praksis.  

Dagsværdireguleringen af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen i posten 
                                                        
63 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.56  
64 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.69  
65 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s. 63  
66 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s. 63  
67 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.42 
68 Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 s.44+45 
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”Værdireguleringer på investeringsejendomme” i det regnskabsår, hvor ændringen er opstået, og 

bindes efterfølgende på egenkapitalen under posten ”Reserve for dagsværdiregulering af 

investeringsejendomme”. 

5.3.5.3 Noter69 
I note 15 er vist en opgørelse af investeringsejendomme, som viser primo kostpris og til- og 

afgange, samt primo værdireguleringer og årets værdireguleringer. 

5.4 Ledelsesberetningen 

Vi vil med følgende gennemgang fastlægge, hvorvidt Tower Group A/S i deres ledelsesberetning 

har givet oplysninger om de væsentligste forhold i relation til investeringsejendomme og kravene jf. 

ÅRL § 99. 

 

 

Det kan konkluderes ud fra ovenstående, at de væsentligste informationer i ledelsesberetningen 

relateret til investeringsejendommene er behørigt oplyst. 

 

5.5 Investorernes informationsbehov i forhold til det oplyste i årsrapporten 
2008/09 

Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang af årsrapporten kan det udledes, at de forhold der 

gør sig gældende i henhold til lovgivning og revisionsstandarder i væsentlig grad er overholdt i 

Tower Group A/S’ årsrapport 2008/09. 

                                                        
69Tower Group A/S - Årsrapport 2008/09 s. 69  

Tower Group A/S

a) Nej Der gives ingen direkte definition af hovedaktivitet i ledelsesberetningen. Man kan dog udlede denne selv 
ved gennemgang af ledelsesberetningen.

b) Ja God beskrivelse, dog ikke angivet med beløb.
c) Ja Nævner bl.a. finanskrisen, som et usædvanligt forhold.
d) Ja Der redegøres behørigt for aktiviteter og økonomiske forhold.
e) Ja Der redegøres for begivenderheder efter statusdagen bl.a. om kapitalfremskaffelse.

f) Ja Den fremtidige urikkerhed begrundes med, at Tower Group A/S er afhængig af, at de likviditetsmæssige 
udfordringer løses.

g) Ja Selskabet er afhængig af en god løsning på de likviditetsmæssige problemmer.

Er 
oplysningerne 
tilstrækkelige?

Forklaring

Oplysninger i ledelsesberetningen
a) Beskrive virksomhedens hovedaktiviteter.
b) Beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb.
c) Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen og målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb.
d) Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.
e) Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.
f) Beskrive virksomhedens forventede udvkling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt grund forbeskrivelsen.
g) Beskrive de særlige risici ud over almindelige forekommende risici inden for virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og 
finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af.

Figur 10: Kilde: Egen tilvirkning 
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Der er endvidere givet en lang række yderligere oplysninger i årsrapporten, som i mere eller mindre 

grad har værdi for investorerne. Her kan bl.a. nævnes: 

• Ejendommens beliggenhed og stand 

o Giver investor mulighed for at vurdere ejendommens attraktivitet i forhold til 

(gen)udlejning og fremtidige renovationsbehov. 

• Driftsrisiko på investeringsporteføljen 

o Beskrivelse af Tower Group A/S’ investeringsstrategi, hvoraf der investeres i den 

type ejendomme, som vurderes til at have en yderst begrænset risiko. Denne har 

henblik på at give investor yderligere information omkring ledelsens vurdering af 

risikoen ved investeringerne. Investor kan dog ikke udlede den store værdi af det 

oplyste. 

• Efterspørgselsniveauet i Berlin 

o Der gives oplysning om en positiv udvikling i ejendomsmarkedet i Berlin. Dette er 

dog en oplysning, som investor med rette selv ville kunne have indhentet, hvorfor 

dette umiddelbart ikke tilbringer den store værdi. Det er mere et spørgsmål om ”nice 

to have”, end ”need to have”. 

• Risici vedrørende eksisterende ejendomsportefølje, herunder beskrivelse af genudlejning, 

tomgang, ejendomsomkostninger, lejernes betalingsevne, ændringer i markedsafkast, 

renterisiko, refinansierings risiko mv. 

o Disse oplysninger har en høj grad af værdi overfor investor. Oplysningerne kan 

anvendes til i højere grad at vurdere, hvilke risici der er tilknyttet ejendommen. Dog 

skal det hertil siges, at der intet konkretiseret står nævnt i disse afsnit i årsrapporten, 

hvorfor værdien af dette alt andet lige bliver begrænset. 

• En beskrivelse af at selskabet har overtaget forvaltningen af ejendommene, og derigennem 

forventer øget rentabiliteten af porteføljen. 

o Der er igen her tale om oplysninger, som investor vil finde interessante. Der er dog 

intet nævnt om, hvordan selskabet forventer at realisere disse mål, hvorfor det må 

være op til investors egen vurdering, hvorvidt disse oplysninger skaber en merværdi. 

 

Det kan med baggrund i ovenstående identificerede informationer udledes, at der i årsrapporten for 

2008/09 er givet en lang række informationer, som er rettet imod at give investor yderligere indsigt 

i virksomheden og ledelsens forventninger til den fremtidige økonomiske stilling. 

Det skal dog siges, at disse oplysninger i væsentlig grad ikke er konkretiseret, hvilket alt andet lige 

betyder, at investors mulighed for benyttelse heraf bliver yderst begrænset. Endvidere giver dette et 
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indtryk af, at ledelsen til en vis grad forsøger at pynte på deres nuværende og fremtidige situation. 

Den dygtige investor vil dog være i stand til at se igennem dette, og udelukkende udlede den række 

af informationer der rent faktisk giver en øget værdi. 

En information der ikke er givet i årsrapporten, men som ville skabe en høj værdi for investor er de 

fremtidige cash flow anvendt ved værdiansættelsen af ejendommene. Dette er dog yderst følsomt 

materiale, som man sjældent vil se præsenteret i en årsrapport (også grundet omfang). 

Som en yderligere information er der af selskabet udarbejdet en følsomhedsanalyse, som har til 

formål at præcisere følsomheden af den fastlagte værdi af investeringsejendommene. Der henvises 

til det efterfølgende afsnit. 

 
5.5.1 Følsomhedsanalysen70  
Tower Group A/S har udarbejdet en følsomhedsanalyse i deres årsrapport 2008/09, som kan ses 

nedenstående. Dette er et krav jf. IAS171, idet følsomhedsanalyser skal udarbejdes for 

regnskabsposter, der er forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn. Dette højner set fra en 

investors synsvinkel informationsniveau betragteligt. 

Følsomhedsanalysen er udarbejdet for at fremhæve det forhold, at der er en række faktorer, der har 

indflydelse på dagsværdireguleringer. Følsomhedsanalysen er fordelt på leje og afkastkrav, hvor 

afkastprocenten udelukkende analyseres med terminalperioden, hvorimod lejeændringer analyseres 

både med og uden terminalperiode. Startafkast er den afkastprocent en investor vil kræve af en 

given investering. Krav til startafkast påvirker dagsværdien af et aktiv. Et øget krav til startafkast vil 

føre til en lavere dagsværdi på en ejendom. Et mindre krav til startafkast vil føre til en højere 

dagsværdi på en ejendom.  

Det kan udledes af nedenstående følsomhedsanalyse, at små ændringer i afkastkravet for 

egenkapitalen, fremmedkapitalen, samt lejen har en signifikant indflydelse på ændringen af 

markedsværdien. 

 

 

 

 

                                                        
70 Tower Group A/S - Årsrapport 2008/09 s. 61 
71 Internation GAAP 2011 s. 148 

Figur 11: Kilde: Tower Group A/S – Årsrapport 2008/09 
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5.6 Efterprøvning af værdiansættelse 
Vi har udarbejdet en sandsynliggørelse af investeringsejendommenes værdi i Tower Group A/S’ 

årsrapport 2008/09 med udgangspunkt i en DCF model, som kan ses nedenstående. 

Sandsynliggørelsen er sammenholdt med Tower Group A/S’ værdiansættelse, for derigennem at 

udlede om vi rammer samme niveau.  

 

 

5.6.1 Nettolejeindtægter 
Tallet er hentet direkte fra note 4, s. 63 i årsrapporten. Vi har kalkuleret med en vækstrate på 2 %, 

hvilket ca. svarer til inflationen. Dette er gjort, da der ikke er oplyst andet i årsrapporten. Det skal 

endvidere knyttes hertil, at nettolejeindtægterne er korrigeret for tomgang, hvorfor dette ikke er 

medtaget som en separat post i beregningen. 

5.6.2 Driftsomkostninger 
Tallet er hentet direkte fra note 4, s. 63 i årsrapporten. Der er kalkuleret med en vækstrate på 2 %, 

hvilket ca. svarer til inflationen. Dette er gjort, da der ikke er oplyst andet i årsrapporten. Det skal 

hertil knyttes, at nedskrivninger på debitorer mv. er medtaget i denne post. 

5.6.3 Diskonteringsfaktoren 
Er beregnet som beskrevet i afsnit 4.5.2. 

5.6.4 Nutidsværdi af frie pengestrømme efter skat 
Er beregnet som: frie pengestrømme fra driften * diskonteringsfaktoren korrigeret for skat (25%). 

5.6.5 Nutidsværdi af budgetperiode 
Er beregnet som: Sum af de frie pengestrømme 

t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår
Nettolejeindtægter 279.881          285.478      291.188       297.012      302.952      309.011      315.191    321.495    327.925    334.484    341.173     
Tomgang
Driftsomkostninger 82.242           83.887        85.565         87.276        89.021        90.802        92.618      94.470      96.360      98.287      100.253     
Opsat vedligehold

Frie pengestrømme 
fra driften efter skat 148.229          151.194      154.218       157.302      160.448      163.657      166.930    170.269    173.674    177.148    180.691     
Diskonteringsfaktor 0,9381 0,8800 0,8255 0,7744 0,7265 0,6815 0,6393 0,5997 0,5626 0,5277 0,5277       
Nutidsværdi af frie 
pengestrømme 139.052          133.051      127.310       121.816      116.560      111.530      106.717    102.112    97.706      93.490      
Nutidsværdi af 
budgetperiode 1.149.343       
Nutidsværdi af 
terminalår 2.073.029       
Værdi af ejendom 3.222.373       
Forretningskrav 4,6%
Inflation 2%
Afkastkrav 6,6%

Figur 12: Kilde: Egen tilvirkning 
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5.6.6 Nutidsværdi af terminalår 
Er beregnet som:        æ                    ø    (        å   )                                                å  10 

5.6.7 Afkastkrav (WACC) 
Vi har endvidere efterprøvet den anvendte diskonteringsrente: 

5.6.7.1 Beta 
Beta er fastlagt ud fra en peer-group. Vi har valgt ikke at efterprøve denne, da vi ikke har den 

fornødne indsigt i markedet til at foretage en lignende beregning. 

Beta: 1,32 

5.6.7.2 Markedsrisikopræmien72 
Markedsrisikopræmien anvendt i beregningen er fastlagt ud fra anbefalingerne fra skat. 

Markedsrisikopræmie: 4,5 % 

5.6.7.3 Risikofri rente73 
Den risikofrie rente er fastlagt med udgangspunkt i den tyske 10 års statsobligationsrente, beregnet 

som et gennemsnit mellem renten for 2008 og 2009. 

Risikofrie rente:  (    )   , (    ) = 3,6 % 

5.6.7.4 WACC 
Egenkapitalens forrentningskrav: (                      æ    ) +                = 9,5 % 

Fremmedkapitalens forrentningskrav: 

(               +                             æ ) ∗ (1 − 0,25)= 5,7 % 

Det selskabsspecifikke risikotillæg er fastsat til 4 %. Dette er en faktor, som er tilknyttet en lang 

række usikkerheder, og vi har ingen oplysninger herom. Typisk vil denne i lighed med 

markedsrisikopræmien ligge mellem 4 til 5 %.  

Vægtning af egen- og fremmedkapitalens forrentningskrav er ikke direkte givet i årsrapporten, men 

står oplyst i afgørelsen af Fondsrådet: 

Egenkapitals vægtning: 24% 

Fremmedkapitals vægtning: 76% 

                                                        
72 Skat: 4.1.2.3 Markedsrisikopræmie 
73 http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Vi vil senere i opgaven diskutere lige netop denne vægtning, da den har været under heftig kritik fra 

Fondsrådet. 

Ud fra ovenstående fås derved en WACC på: (9,5 ∗ 0,24) +  (5,7 ∗ 0,76) = 6,6% 

Afkastkravet oplyst i årsrapporten på 6,7 % er hermed sandsynliggjort med en afvigelse på 0,1 % -

point. Forskellen kan skyldes en række faktorer, så som det selskabsspecifikke risikotillæg, som 

blev skønnet til at være ca. 4 %. 

 

5.7 Gennemgang af beregningen 
Beregningen udviser en værdi på t.kr. 3.222.373, sammenholdt med værdien i årsrapporten på t.kr. 

4.556.721, giver dette en forskel på t.kr. 1.334.348 eller ca. 29 %. Det vurderes at beregningen 

ikke har sandsynliggjort værdien tilstrækkeligt. Det fremgår af følsomhedsanalysen i årsrapporten, 

hvor stor en betydning en mindre ændring enten i afkastkravet for egen- og fremmedkapital, eller i 

lejen kan have for værdien af investeringsejendommene. Den umiddelbart voldsomme afvigelse kan 

forklares med en række væsentlige faktorer, som det er valgt at udelade i beregningen, som vil have 

en indflydelse på værdien. Dette er gjort på baggrund af en vurdering om, at disse er skøn tilknyttet 

en høj grad af usikkerhed, dog er det forhold, som vurderes til en vis grad at have indgået i den 

kalkulation, der er foretaget af Tower Group A/S, hvorfor disse og deres effekt kort vil blive omtalt. 

5.7.1 Lejeniveauet 
Det bliver omtalt i årsrapporten, at lejeniveauet skønnes til at ligge omkring 25 % lavere, end det 

der generelt gør sig gældende i markedet. Dette er en faktor, der godt kan indregnes, men det skal 

gøres over tid, da det ikke er realistisk, at der er sket en total udskiftning af lejerne inden for 20 år. 

En sådan ændring vil have indflydelse på væksten i lejeindtægterne udover de skønnede 2 %. 

5.7.2 Tomgang 
Det er Tower Group A/S’ forventning, at tomgangen kan og skal nedbringes væsentligt. Dette er i 

lighed med ændring i lejeniveau ikke noget, man kan gøre indenfor de første par år, hvorfor dette 

gradvist vil skulle indregnes. Denne ændring vil ligeledes have indflydelse på væksten i 

lejeindtægterne udover de skønnende 2 %. 

5.7.3 Nedskrivning af lejetilgodehavender 
Tower Group A/S har haft en større nedskrivning af sine lejetilgodehavender. Der er en forventning 

til, at dette niveau skal nedbringes signifikant i de kommende år. Dette er dog ikke noget, man i 

lighed med tomgangen og lejeniveauet vil være i stand til at realisere indenfor en kortere periode, 

hvorfor gradvis indregning skal foretages. Ændringen heri vil have indflydelse på væksten i 

lejeindtægterne udover de skønnede 2 %. 
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t.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår
Nettolejeindtægter 279.881          285.478      291.188       297.012      302.952      309.011      315.191    321.495    327.925    334.484    341.173     
Udskiftning af lejere 17.493           17.842        18.199         18.563        18.935        19.313        19.699      20.093      20.495      20.905      
Mindre tomgang 13.994           14.274        14.559         14.851        15.148        15.451        15.760      16.075      16.396      16.724      
Færre tab på 
tilgodehavender 27.988           28.548        29.119         29.701        30.295        30.901        31.519      32.150      32.793      33.448      
Nye lejeindtægter 339.356          346.143      353.066       360.127      367.329      374.676      382.169    389.813    397.609    405.561    413.673     
Driftsomkostninger 82.242           83.887        85.565         87.276        89.021        90.802        92.618      94.470      96.360      98.287      100.253     
Regulering af andre 
driftsomkostninger -10.000          
Tomgangsregulering -713               -728           -742            -757           -772           -788           -803          -819          -836          -852          
Opsat vedligehold 1.362             1.389          1.417           1.446          1.475          1.504          1.534        1.565        1.596        1.628        
Nye driftsomkostninger 72.891           84.549        86.240         87.965        89.724        91.518        93.349      95.216      97.120      99.062      101.044     

Frie pengestrømme fra 
driften efter skat 199.848          196.195      200.119       204.122      208.204      212.368      216.616    220.948    225.367    229.874    234.472     
Diskonteringsfaktor 0,9381 0,8800 0,8255 0,7744 0,7265 0,6815 0,6393 0,5997 0,5626 0,5277 0,5277       
Nutidsværdi af frie 
pengestrømme 187.475          172.653      165.203       158.074      151.253      144.726      138.481    132.505    126.787    121.316    
Nutidsværdi af 
budgetperiode 1.498.473       

Nutidsværdi af terminalår 2.690.051       
Værdi af ejendom 4.188.524       
Forretningskrav 4,6%
Inflation 2%
Afkastkrav 6,6%

5.7.4 Andre reguleringer 
Det står oplyst på s. 5 i årsrapporten, at der har været en række driftsrelaterede omkostninger, 

udover nedskrivning af lejetilgodehavender, vedrørende tidligere perioder. Dette har især relateret 

sig til etablering af egen organisation i Danmark og Tyskland mv. Dette forventes ikke i samme 

grad at ville være tilfældet i fremtiden, hvorfor der bør foretages en regulering heraf i det fremtidige 

cash flow. Ændringen vil have en positiv indflydelse på niveauet af driftsomkostningerne, som alt 

andet lige må forventes lavere. 

Det skal endvidere nævnes at der ved udskiftning af lejere vil være tilknyttet en række 

omkostninger, bl.a. i form af vedligeholdelse/istandsættelse. 

5.7.5 Konsekvensberegning 
Grundet ovenstående faktorer har vi valgt at udarbejde en konsekvensberegning, hvor der lige netop 

er reguleret for disse forhold: 

 

Som det fremgår af beregningen er vi kommet frem til en ny værdi på t.kr. 4.188.524, hvilket 

sammenlignet med værdien i årsrapporten giver en afvigelse på t.kr. 367.197, hvilket er en 

afvigelse på ca. 8 %. 

Vi har ændret på følgende: 

Lejeindtægter:  

• Udskiftning af lejere er beregnet som en 5 % stigning, herunder med 25 % stigning i 

lejeindtægtsniveauet, for at dette rammer markedsniveauet (beregnet på baggrund af 

nettolejeindtægterne). 

Figur 13: Kilde: Egen tilvirkning 
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• Mindre tomgang er beregnet som en nedgang på 5 %, hvilket betyder en stigning på 5 % i 

lejeindtægterne (beregnet på baggrund af nettolejeindtægterne). 

• Virksomheden har oplyst, at der er foretages større opfølgning på debitorerne, vi har derfor 

kalkuleret med en 10 % stigning (beregnet på baggrund af nettolejeindtægterne). 

Driftsomkostninger: 

• Regulering af andre driftsomkostninger er udelukkende taget i år 1 og er estimeret til t.kr. 

10.000 i nedgang. Dette er gjort da man i årsrapporten oplyser, at der har været 

ekstraordinære omkostninger, som ikke forventes i fremtiden. 

• I lighed med tomgangsreguleringen under lejeindtægterne er der beregnet et fald i 

tomgangen på 5 %. Tallet er udregnet på baggrund af oplysningen om ”egen andel af 

driftsomkostninger” i årsrapporten på s. 63. 

• Opsat vedligehold er kalkuleret med en stigning på 5 % beregnet på baggrund af ”reparation 

og vedligeholdelses” oplyst i årsrapporten på s. 63. Stigningen skal ses i forhold til 

udskiftningen af nuværende lejere som også var beregnet med en ændring på 5 %. 

 

Ud fra ovenstående reguleringer er det af vores overbevisning, at vi har sandsynliggjort værdien af 

ejendommene i Tower Group A/S’ årsrapport for 2008/09. Det skal dog hertil knyttes, at der i 

praksis er udarbejdet et cash flow for hver ejendom, hvor ejendomsspecifikke forhold er medtaget. 

Vores beregning har ikke haft mulighed for at tage højde for dette, og det skal derfor understreges, 

at denne er kendetegnet ved en høj grad af usikkerhed i forbindelse med vores skøn, hvorfor 

værdien godkendes med ”forbehold” for fejl i estimeringen af cash flowet.   

 

5.8 Fondsrådets afgørelse (J.nr. 2009-0020270)74  
Fondsrådet har den 15. april 2011 truffet afgørelse vedr. årsrapporten for 2008/09 for Tower Group 

A/S. Denne afgørelse sætter spørgsmålstegn ved værdiansættelsen af ejendommene i Tower Group 

A/S. Vi vil med nedenstående redegøre for kritikken og for, hvorvidt vi er enige heri. 

5.9 Fondsrådets kritik 

Kritikken af værdiansættelsen går på, at den konkret anvendte metode til beregning af dagsværdien 

beregnet på baggrund af DCF-modellen ikke er sandsynliggjort tilstrækkeligt. Gældsandelen ved 

handel med ejendomme er estimeret på baggrund af egenkapitalsandelen i en peer gruppe uden, at 

det er sandsynliggjort, at dette er udtryk for den almindeligt anvendte gældsandel ved faktiske 

ejendomshandler. 
                                                        
74 Fondsrådet afgørelse J.nr. 2009-0020270 
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Derudover er det af Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har dokumenteret, at de udførte 

beregninger af dagsværdien er foretaget på et pålideligt datagrundlag, hvilket er krav jf. IAS 1 og 

IAS 40. 

 

5.9.1 Gennemgang af kritikområderne 

På side 60 i årsrapporten75 oplyses, at der til brug for værdiansættelsen af investeringsejendommene 

er anvendt DCF-modellen, og at pengestrømmene er tilbagediskonteret med en 

tilbagediskonteringsfaktor (WACC), som er korrigeret for den enkelte ejendoms risiko. Der er i 

gennemsnit anvendt en tilbagediskonteringssats på 6,7 %. Ved fastsættelsen af egenkapitalens 

afkastkrav, herunder betaværdi, er der taget udgangspunkt i en peer-gruppe med en gennemsnitlig 

betaværdi på 1,32. Peer-gruppen består af ejendomsselskaber der alle investerer i ejendomme i 

Tyskland, og samtidig er noteret på den tyske børs. Årsagen til, at der benyttes en peer-gruppe skal 

finde grundlag i, at virksomheden er relativt illikvid, og dette betyder derfor, at denne har en for lav 

betaværdi, i forhold til sammenlignelige ejendomsselskaber. 

Afkastkravet er siden 2007/08 faldet fra gennemsnitligt 7,9 %. til 6,7 %. i 2008/09, altså 1,2 %. 

point.  

Ved beregningen af diskonteringssatsen indgår der ligeledes en vægtet kapitalstruktur, hvilket 

betyder vægten mellem virksomhedens egen- og fremmedkapital. Fremmedfinansieringen er fastsat 

til 75,91 %. Denne kapitalstruktur er ikke Tower Group specifik, men udtrykker derimod, at en tysk 

førsterangs finansieringsbank ved fornuftige soliditetsforhold ville belåne ca. 70 %. på tyske 

ejendomme. Den virksomhedsspecifikke kapitalstruktur var derimod 85 %. Grundet finanskrisens 

effekter var den generelle gæld i peer gruppen steget, hvilket bl.a. skyldtes nedskrivninger af 

ejendomsværdier mv. Selskabet valgte derfor, hvad de beskriver som ”en mere langsigtet 

betragtning” at anvende kapitalstrukturen pr. 30/06-2008 som grundlag for kapitalstrukturen pr. 

30/06-2009, da denne ikke var påvirket af finanskrise effekterne i samme grad. 

Fremmedkapitalen for 30/06-2008 (genanvendt for 30/06-200) er udregnet på baggrund af 

nedenstående skema: 

                                                        
75 Tower Group A/S årsrapport 2008/09 
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Forholdstallet mellem markedsværdien og passiver giver egenkapitalandelen:  ,    ,   = 24,09 %. 

Derved har man, at fremmedkapitalen bliver: 100 %. – 24,09 %. = 75,91 %. 

Denne beregning blev mødt af kritik af Fondsrådet, da den korrekte metode til at beregne 

fremmedkapitalen er: Gæld/(Markedsværdi af udstedte aktier + gæld). 

Tower Group A/S erkendte sig fejlen i beregningen og fremsendte derfor en ny beregning, hvor de 

sandsynliggjorde gældsandelen ud fra peer-group’en. Beregningen opgører gældsandelen som et 

gennemsnit mellem 31. december 2007 (69,45 %.) og 30. juni 2008 (78,86), hvilket således giver 

74,15 %, og ikke de 75,91 %. anvendt i årsrapporten. 

Tower Group A/S har ikke redegjort konkrekt for forskellen mellem den gennemsnitlige gældsandel 

og den anvendte gældsandel, og har ej heller fremsendt materiale, som underbygger, at ejendomme 

d. 30 juni 2009 blev handlet med en gennemsnitlig gældsandel på 75,91 %. 

 

5.9.2 Tower Group A/S’ svar på kritikken 

Som svar på kritikken argumenterede Tower Group A/S for følgende: 

• At gældsandelen anvendt pr. 30/06-2008 efter ledelsen opfattelse var markedskonform og i 

overensstemmelse med det kendskab ledelsen havde til markedet for finansiering af 

investeringsejendomme. 

• I regnskabsåret 2008/09 kunne man konstatere, at den matematisk beregnede gældandel i 

peer-gruppen steg i takt med offentliggørelsen af nye regnskaber for de selskaber der indgik 

heri. Dette var dog ikke et udtryk for, at der i markedet var opstået nye muligheder for at 

opnå øget finansiering, men snarere, at ejendomsselskaberne alle havde en faldende 

markedsværdi af aktieandelen. 

Figur 14: Fremmedkapital, Kilde: Fondsrådet afgørelse J.nr. 2009-0020270 
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• At hvis man fulgte den øgede gældsandel ville gældsandelen pr. 30/06-2009 være 85 %, 

hvilket ville betyde, at ejendomsværdien af Tower Group A/S’ ejendomme burde være ca. 

815 mDKK højere – en stigende gældandel vil alt andet lige føre til en øget værdiansættelse, 

da fremmedkapital er billigere end egenkapital. 

• Ledelsen vurderede, at de forhold der gjorde sig gældende var, at flere af peer-gruppens 

deltagere havde højere gældsandel, som følge af reelt finansielle vanskeligheder grundet 

finanskrisen, og dermed lavere markedsværdi af aktierne. 

 

Baseret på ovenstående valgte ledelsen derfor at fastholde gældsandelen for regnskabet pr. 30/06-

2009 på 75,91 %, da man vurderede denne for at give et mere korrekt billede af en langsigtet 

markedskonform gældsandel. 

5.9.3 Fondsrådets samlede vurdering 

Fondsrådet har i den konkrete sag forespurgt, hvordan WACC’en er beregnet i forhold til 

lånekapitalens afkastkrav, og hvordan fordelingen mellem lånekapital og egenkapital er beregnet. 

Fondsrådet vedkendte sig, at der ved beregningen af lånekapitalens afkastkrav var anvendt input fra 

en bankforbindelse, der indeholdt oplysninger om den aktuelle markedsrente ved finansiering af 

ejendomme, og at denne var udtryk for bankens generelle betingelser for udlån. Derudover var 

betaværdier og forholdet mellem lånekapital og egenkapital opgjort på baggrund af en peer-gruppe, 

hvilket Fondsrådet ligeledes vedkendte sig korrekthed af. 

Fondsrådet var ikke enige i en række elementer og datagrundlaget i den anvendte model til 

beregning af værdiansættelsen. Anvendelsen af modellen medfører at negative forventninger til 

fremtiden, og deraf følgende faldende aktiekurs medfører, at ejendommene vil blive mere værd. 

Derfor kan modellen ifølge Fondsrådet ikke bruges til at estimere eller sandsynliggøre 

markedsforhold. Det skal her siges, at Fondsrådet kritiserer selve DCF-modellens anvendelse i 

forhold til værdiansættelse af investeringsejendomme til trods for, at denne er en alment accepteret 

model jf. IAS 40, ÅRL mv. 

Dagsværdien for investeringsejendomme skal basere sig på troværdige data jf. IAS 1 afsnit 15. 

Fondsrådet er af den vurdering, at virksomheden ikke har dokumenteret, at dette har gjort sig 

gældende, og at den sandsynliggjorte kapitalstruktur ikke matchede den i årsrapporten anvendte. 

Derudover opfyldte selskabet ikke kravet jf. IAS 8 afsnit 15 om, at regnskabspraksis er konsistent 

over årene, da opgørelsen af kapitalstrukturen havde ændret sig. 
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5.10 Gennemførsel af nedskrivningstest: konsekvenser af finanskrisen76 

Regnskabsreglerne har grundet den aktuelle finanskrise stået for skud, især anvendelsen af 

dagsværdier, som målingsmetode har været udsat for en hel del kritik. 

Lige netop disse forhold er beskrevet i et notat R.R.2008.12.002 skrevet i samarbejde mellem en 

række partnere fra de store danske revisions huse. 

Notatet omtaler lige netop forholdet med kapitalstrukturen, som var et af kritikpunkterne fremstillet 

af Fondsrådet ved Tower Group A/S’ værdiansættelse af ejendommene. Der skal i henhold til IAS 

36.A.19 anvendes en uafhængig kapital, og ikke selskabets aktuelle kapitalstruktur. Det er derfor 

anbefalingen, at kapitalstrukturen fastlægges med udgangspunkt i en række sammenlignelige 

selskaber, en såkaldt peer-group, ud fra antagelsen om, at et selskabs kapitalstruktur på længere sigt 

vil tilnærme sig branchens gennemsnitlige kapitalstruktur. 

Aktiekurserne er faldet markant under finanskrisen, og markedet viser derfor en langt højere 

finansiel gearing end man tidligere har observeret. Dette skal dog ikke anses som et udtryk for, at 

det har været muligt at opnå en højere fremmedfinansiering i markedet end tidligere, men nærmere 

at egenkapitalen er faldet drastisk. Dette medfører alt andet lige, at man får en højere gældsandel. 

Det er dog usandsynligt, at den nuværende kapitalstruktur for mange selskaber vil kunne fastholdes 

på længere sigt, hvorfor D/E-ratioen77 aflæst i en peer-group ikke blot kan anvendes direkte. Det er 

derfor også en nødvendighed at forholde sig til om den nuværende D/E ratio er retningsgivende for 

den fremtidige. For at vurdere dette skal følgende fundamentale forhold omkring selskabets 

kapitalstruktur tages op til overvejelse: 

• Hvordan har det historiske niveau ændret sig, f.eks., hvilket niveau var anvendt ved seneste 

nedskrivningstest. (værdiansættelse) 

• Har selskabet en officiel kapitalstrukturpolitik. 

• Hvilke muligheder er til rådighed for branchen til at justere kapitalstrukturen. 

• Hvilke lånemuligheder er tilgængelige. 

• Har selskabet stor overskydende driftslikviditet. 

 

Det er anbefalingen jf. notatet, at der ved estimeringen af kapitalstrukturen ses udover den aktuelle 

finanskrise, og der i stedet fokuseres på det fremtidige kapitalstrukturniveau under hensyntagen til 

forventningen i udviklingen i økonomien generelt. Analysen kan med fordel tage udgangspunkt i 

kapitalstrukturen fra en peer-group før finanskrisen. 
                                                        
76 R&R Online – RR.2008.12.0022 
77 Debt/Equity ratio 
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Dog skal svarende på ovenstående forhold kun anses, som indikatorer for kapitalstrukturen og skal 

derfor udelukkende anvendes til at foretage korrektioner af den målte kapitalstruktur for en peer-

group. 

Det kan bl.a. formodes, at bankerne vil være mere forbeholdne i deres udlånspolitik, hvorfor det 

ikke vil være muligt for selskaberne at opnå samme gearingsniveau. 

Alt i alt fremlægger notatet problematikken omkring værdiansættelse i en krisetid og anbefaler helt 

overordnet set, at virksomheder og revisorer arbejder ud fra en tese om, at der sker en grad af 

normalisering af risikotillægget på såvel gæld som egenkapital. Det betyder dog ikke nødvendigvis, 

at kapitalomkostningen skal fastsættes, som det tidligere var tilfældet (inden finanskrisen), hvor 

pengerigelighed og risikovillighed har presset prisen på kapital ned på et niveau, som nok ikke kan 

forventes gentaget inden for en overskuelig fremtid. 

Det kan derfor også blive nødvendigt, i højere grad end tidligere at foretage følsomhedsanalyser for 

at få afdækket robustheden i nedskrivningstesten/værdiansættelsen. Resultaterne kan oplyses i 

regnskabet som yderligere information til regnskabsbrugeren (investor). 

 

5.11 Vores vurdering af Fondsrådets afgørelse 

Fondsrådet har efter vores opfattelse ret i en række af deres kritikpunkter, dog mener vi ikke, at 

selve kritikken af gældsandelen anvendt i værdiansættelsesmodellen er berettiget, hvilket er det 

væsentligste kritikpunkt sammen med kritikken af den anvendte beregningsmetode. 

Som beskrevet i notatet fra Revision og Regnskab rådes virksomhederne til at anvende en peer-

group, da det kan forventes, at en virksomheds kapitalstruktur på længere sigt vil tilnærme sig peer-

groupens. 

Det er korrekt, at Tower Group A/S ikke har, kunne fremvise det konkrete dokumentation for 

beregning af gældsandelen fastsat i årsregnskabet for 2007/2008, men har derimod foretaget en 

sandsynliggørelse af denne. Sandsynliggørelsen var ikke beregnet korrekt, hvorfor Tower Group 

A/S fremsendte en ny beregning der tog gennemsnittet mellem 31. december 2007 (69,45 %.) og 

30. juni 2008 (78,86), hvilket således giver 74,15 %, og ikke de 75,91 %. anvendt i årsrapporten. 

Dette er en forskel på 1,76 %. point, hvilket må antages at være tilstrækkeligt, da der som sagt ikke 

var adgang til den oprindelige beregning. At beregningen ikke er baseret på troværdige data, kan 

diskuteres, da der ikke blev sat spørgsmålstegn ved beregningen i 2007/2008, hvorfor man må 

antage, at denne er opgjort korrekt (opgjort i samarbejde/godkendt af revisor). 
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At Tower Group A/S har valgt at anvende kapitalstrukturen for årsrapporten i 2007/2008 stemmer 

overens med anbefalingerne i notatet fra Revision og Regnskab, der lige netop pointerer, at der ved 

estimeringen af kapitalstrukturen skal ses udover den aktuelle finanskrise og i stedet fokuseres på 

det fremtidige kapitalstrukturniveau under hensyntagen til forventningen i udviklingen i økonomien 

generelt. Det er endvidere anbefalingen, at D/E ratioen overvejes ud fra en række forhold. Der 

henvises til afsnit 5.10 for en oplistning af disse. 

Tower Group A/S har overvejet de ovenstående forhold, hvilket også kommer til tydelighed ved 

deres udtalelse, der lige netop understreger at: 

• Ledelsen opfattede gældsandelen anvendt pr. 30/06-2008 som markedskonform, og at denne 

afspejlede deres kendskab til markedet for finansiering af investeringsejendomme. 

• At den matematisk beregnede gældsandel i peer-gruppen steg i takt med offentliggørelsen af 

regnskaber. 

• At den voksende D/E-ratio i peer-gruppen ikke var udtryk for øget finansiering i markedet, 

men nærmere et udtryk for effekten af finanskrisen og derfor også en lavere markedsværdi 

af aktierne. 

• Gældsandelen anvendt udtrykker derfor efter ledelsens vurdering den mest korrekte værdi, 

hvorfor kravene jf. IAS 1, stk. 15 om et retvisende billede også er overholdt.  

• Endvidere ville en ændring af kapitalstrukturen medføre en stigning i værdien af 

ejendommene, hvilket på ingen måde ville afspejle den værdi, som ville være mulig at opnå 

i markedet.  

 

De har derfor foretaget de nødvendige, efter anbefalingen, overvejelser omkring fastlæggelse af 
deres D/E ratio. 
 

Vedrørende Fondsrådets kritik af, at IAS 8 afsnit 15 om konsistens i regnskabspraksis ikke er 

overholdt grundet ændring i opgørelsen af kapitalstrukturen, kan tilknyttes følgende kommentar: 

Først og fremmest skal det i vores optik ikke anses som værende et problem for værdiansættelsen af 

ejendommene i årsrapporten 2008/2009, da det jf. IAS 8 og IAS 1 er tilladt at ændre 

regnskabspraksis. Endvidere er der ikke tale om, at denne ændring af regnskabspraksis vil være af 

sådan en karakter, at der skal foretages regulering af sammenligningstal fra tidligere 

regnskabsperioder. Der kan dog være tale om, at der på længere sigt vil opstå en problematik med 

hensyn til værdiansættelsen af ejendommene overfor regnskabspraksis, såfremt Tower Group A/S 

vælger at afvige fra deres regnskabspraksis hvert år. 
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Som tidligere nævnt gælder der jf. IAS 1, stk. 15, at regnskabet skal sikre ”et retvisende billede”, 

og hvis en ændring af regnskabspraksis sikrer dette, skal ændringen naturligvis foretages. 

Afvigelser i anvendt regnskabspraksis skal oplyses i indledning til selv samme. 

Næste tvivlsspørgsmål omkring ændring, er regnskabspraksis, er endvidere, om der overhovedet er 

tale om ændring af denne, eller der reelt set bare er tale om en ændring af værdiansættelsesmetoden 

(dvs. at ejendommene stadig indregnes til dagsværdi). Der er i dette tilfælde ikke tale om en 

ændring af regnskabspraksis, da samme model til værdiansættelsen i lighed med tidligere er anvendt 

(DCF-modellen). Der er udelukkende foretaget en ændring af informationerne anvendt ved 

beregningen af værdiansættelsen, hvilket især relaterer sig til gældsandelen anvendt (denne er 

opgjort til dagsværdi, og man har anvendt tidligere periodes gældsandel). Der kan dog være tale om, 

at Tower Group A/S kunne have oplyst dette i deres årsrapport, såfremt man mente, at denne 

information vil være af interesse for regnskabsbrugerne. Umiddelbart ville en sådan oplysning for 

den erfarne regnskabsbruger være af en sådan karakter, at det ville betyde yderligere indsigt i 

værdiansættelsen. Der er ikke krav om dette, og Tower Group A/S har i deres anvendte 

regnskabspraksis afgivet den mængde oplysninger, som er påkrævet jf. IFRS. 

Tower Group A/S har endvidere, ifølge anbefalingerne, foretaget en følsomhedsanalyse af ændring i 

afkastkravet og af lejen. Denne underbygger værdiansættelsen af investeringsejendommene i 

regnskabet. 

Kritikken af den anvendte metode til værdiansættelsen (DCF-Modellen) mener vi er søgt fra 

Fondsrådets side. DCF Modellen er en velanerkendt model til beregning af værdiansættelser til 

dagsværdi og bliver anvendt af en lang række virksomheder. Fondsrådet har dog ikke været i stand 

til at konkretisere deres kritik. Det er korrekt, at et fald i gældsandelen vil medføre en stigning i 

værdien af ejendommen, dette er dog et resultat af, ”at fremmedkapital er billigere end 

egenkapital”. 

Det er af vores vurdering, at kritikken af den anvendte gældsandel ikke er berettiget, og at Tower 

Group A/S lige netop har taget den mængde forholdsregler, der gør, at regnskabsbrugeren får det 

mest korrekte billede af værdierne i regnskabet herunder værdien af investeringsejendommene. 

Såfremt Tower Group A/S ikke havde foretaget en revaluering af tallene anvendt i deres beregning 

af værdiansættelsen af investeringsejendommene, ville disse have optrådt i regnskabet til en værdi 

langt højere end, hvad der typisk ville kunne forsvares. 

Alt i alt kan det konkluderes, at værdiansættelsen af investeringsejendommene er foretaget korrekt, 

udladet heraf kan det konkluderes, at værdien oplyst i regnskabet er retvisende.  
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5.12 Delkonklusion 

Det kunne ved gennemgang af Tower Groups A/S’ årsrapport 2008/09 konstateres, at de 

lovmæssige krav så som indregning, præsentation, måling mv. var overholdt i alt væsentlig grad. 

Der var sammenhæng mellem det oplyste i anvendt regnskabspraksis, og hvad der rent faktisk var 

foretaget ved indregningen. Krav til noter og andet var ligeledes på behørig vis oplyst, som 

anvisningerne påkræver.  

Efterfølgende måling af investeringsejendommene var oplyst som regulering til dagsværdi, og den 

konkrete metode til fastlæggelsen heraf var DCF-modellen – i forlængelse heraf var afkastkravet 

anvendt ved beregningen af værdiansættelsen oplyst i note 2 i årsrapporten. 

Oplysningskrav i ledelsesberetningen med værdi i forhold til værdiansættelsen af ejendommene var 

i alt væsentlighed ligeledes oplyst behørigt. Som det tidligere i opgaven kunne konstateres var dette 

ikke et krav jf. IRFS, men der er sket korrekt anvendelse af IFRS bekendtgørelsen, hvorfor der er 

udarbejdet en ledelsesberetning. Det kunne dog konstateres, at der fejlagtigt ikke var konkretiseret 

virksomhedens hovedaktivitet, som er et krav, dog er vi af den holdning, at dette kunne udledes selv 

og anser derfor ikke dette for værende en væsentlig mangel. Gennemgang gav derudover ikke 

anledning til nogen bemærkninger. 

Da kravene jf. IFRS til udarbejdelsen af årsrapporten (set i forhold til investeringsejendommene) 

kunne konstateres overholdt, kan det udledes heraf, at investors primære informationsbehov må 

anses for værende dækket. Der var en givet en lang række yderligere oplysninger med henblik på at 

skabe merværdi for investor, dog var disse ikke konkretiseret. De udstedte oplysninger kan med 

rette, til en hvis grænse, være udstedt med tanke på at pynte på årsrapporten og den fremtidige 

usikkerhed på markedet. Vi mener derfor, at oplysningerne burde havde været mere specifikke, end 

hvad tilfældet var. 

Efterprøvningen af værdiansættelsen af investeringsejendommene gav en relativt stor afvigelse på 

hele 29 %. Dette kunne finde grund i en række forhold, vi havde valgt at udelade af vores beregning 

grundet usikkerheden omkring disse. Vi havde til trods for de begrænsede oplysninger i 

årsrapporten ikke de store udfordringer i relation til at sandsynliggøre afkastkravet med en afvigelse 

på 0,1 %. Vi valgte på baggrund af den store afvigelse i vores sandsynliggørelse af værdien at 

foretage en konsekvensberegning, hvor vi inddragede de forhold, som det kunne forventes Tower 

Group A/S selv havde medtaget i deres beregning. Vores konsekvensberegning er kendetegnet ved 

en høj grad af skøn, da vi af gode årsager ikke har det fornødne indblik i Tower Group A/S’ enkelte 

ejendomme. Outputtet af denne beregning blev en afvigelse på 8 % imod de tidligere 29 %. Med 
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baggrund heri er det af vores opfattelse at investeringsejendommene i årsrapporten 2008/09 

udtrykker den korrekte værdi, dog med forbehold for fejl i vores estimater. 

Vi fandt ved vores gennemgang af Fondsrådets kritik af værdiansættelsen af ejendommene i 

årsrapporten for 2008/09, at denne ikke var berettiget. Tower Group A/S havde taget de fornødne 

forholdsregler for at sikre, at værdien i årsrapporten blev så korrekt som muligt. Dette blev 

understøttet med notatet fra Revision og Regnskab, som lige netop beskrev de forhold, som Tower 

Group A/S havde reguleret for i deres opgørelse af gældsandelen. Såfremt denne ville blive 

reguleret i forhold til anbefalingerne fra Fondsrådet, ville det medføre en væsentlig merværdi hos 

ejendommene, da fremmedkapital er billigere end egenkapital. Dette ville på ingen måde give ”et 

retvisende billede” af værdierne i årsrapporten. 

Med baggrund heri rettede Fondsrådet endvidere kritik mod den anvendte model til 

værdiansættelsen. Det er i forhold til dette vores klare opfattelse, samt holdning at DCF-modellen 

lever op til kravene i forhold til opgørelse af dagsværdier, hvorfor den kritik på ingen måde var 

berettiget. Dog skal man have i mente, at modellen er tilknyttet en række usikkerheder.  

Alt i alt var kritikken rettet mod Tower Group A/S uden yderligere substans, og det kan derfor 

konkluderes, at der ikke var forhold, der kunne sættes spørgsmålstegn til ved værdiansættelsen.  

Der kan endeligt konkluderes, at der i årsrapporten var givet de oplysninger der burde, at 

opgørelsen af investeringsejendommene var korrekt, og at investors behov i alt væsentlighed er 

blevet afdækket, hvorfor kvaliteten af årsrapporten i forhold til investor må anses for at være relativ 

høj. 

6. Konklusion 

Følgende konklusion tager udgangspunkt i de i kapitel 2-5, supporterende sammenfatninger og 

konklusioner, som er tilknyttet til de i kapitel 1 opstillede arbejdsspørgsmål. 

Kapitlet har således til formål at konkludere på rapportens hovedproblemformulering: 

 

”Hvordan foretages den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, samt hvilke 

informationsbehov er der hos investorerne? Hvorvidt, er disse krav opfyldt i Tower Group A/S’ 

årsrapport 2008/09 – særligt med fokus på finanskrisens indvirkning på ”et retvisende billede”?”. 

Det kunne konkluderes ved gennemgangen i kapital 2, at der stilles en lang række grundlæggende 

krav til aflæggelse af årsregnskabet. Overordnet set har regnskabet til formål at skabe værdi hos 

regnskabsbrugeren. For at sikre, at denne værdi bliver så høj som muligt for regnskabsbrugeren er 

der udarbejdet en begrebsramme, der sikrer, at regnskabet udviser ”et retvisende billede”. Den 

danske begrebsramme er udarbejdet på baggrund af den af IASB udarbejdede, hvorfor der ingen 
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fundamentale forskelle er her imellem. For at ”et retvisende billede” skal opnås er der givet i 

begrebsrammen, at indregning, måling og klassifikation skal foretages korrekt. Dette kan henledes 

direkte på indregningen af investeringsejendomme. 

Såfremt informationerne i begrebsrammen er overholdt er det primære informationsbehov hos 

investor ligeledes overholdt. Det blev dog ved gennemgangen konstateret, at investor har en række 

yderligere informationsbehov, de ønsker at få dækket, - især den nuværende markedssituation har 

gjort, at der er kommet et øget ønske fra investors side om, at regnskabet skal indeholde disse 

informationer. Dette kan f.eks. være ejendomsbeliggenhed og lejernes bonitet.      

 

I kapitel 3 blev der foretaget systematisk gennemgang af reglerne i henhold til ÅRL, RV16 og IFRS 

for investeringsejendomme for at fastlægge, hvilke krav der er til indregning, måling og 

præsentation i disse regnskabsstandarder. Investeringsejendomme måles til kost ved første 

indregning, og skal derefter reguleres enten til dagsværdi eller ved systematisk afskrivninger. 

Præsentation sker via balance, og negative reguleringer føres i resultatopgørelsen mens 

opskrivninger føres på en særskilt post i egenkapitalen. De to eneste væsentligste forskelle der blev 

konstateret ved gennemgangen var, at der jf. IFRS ingen krav er til udarbejdelsen af en 

ledelsesberetning. Dette er dog et krav jf. ÅRL og IFRS, bekendtgørelsen finder herved anvendelse, 

såfremt der er tale om en årsrapport aflagt i Danmark. Endvidere er det et krav jf. ÅRL, at såfremt 

ejendommene optages til dagsværdi, så skal gælden ligeledes optages hertil. Alt i alt er der dog 

ingen større forskelle i, hvordan indregning, måling og præsentation for investeringsejendomme 

foretages i standarderne. 

 

Der anvendes ved indregningen af investeringsejendomme til dagsværdi typisk to forskellige typer 

modeller. Disse er behandlet i kapitel 4, hvor fordele og ulemper ved disse er vurderet. Den 

afkastbaserede model er en relativ simpel model, der finder anvendelse såfremt, at der er et stabilt 

driftsafkast år efter år. Fordelen med denne er, at den er nem at anvende for regnskabsbrugeren, 

men den store svaghed ligger dog i, at den ikke tager højde for fremtidige faktorer. 

DCF-modellen finder derimod anvendelse, når der er tale om, at et stabilt driftsafkast ikke er 

tilstede. Modellen tager udgangspunkt i de fremtidige cash flows, hvor der tages højde for en lang 

række faktorer, så som fald eller stigning i lejeindtægterne grundet forventninger til fremtiden. 

Ulempen ved modellen er, at terminalværdien udgør en så væsentlig del af den samlede værdi, 

hvorfor en fejl i opgørelsen af denne vil hve en stor indflydelse. Opgørelsen er tilknyttet en høj grad 

af usikkerhed, da der fastlægges en værdi med udgangspunkt i forventninger til fremtiden, – dette er 

ekstra svært i et marked præget af illikviditet. 

Konklusionen herpå må dog være, at DCF-modellen trods alt i højere grad giver ”et retvisende 
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billede” i et marked præget illikviditet sammenlignet med den afkastbaserede model, da der tages 

højde for fremtidige faktorer. 

Tower Group A/S’ årsrapport 2008/09 blev gennemgået i kapitel 5 med udgangspunkt i den i 

opgaven beskrevne teori for at konkludere om kvaliteten af denne. Overordnet set var de 

lovmæssige krav til indregning, måling, præsentation mv. overholdt, og der var en indre 

sammenhæng mellem anvendt regnskabspraksis og det faktiske fortaget. Kravene til 

noteoplysninger var i forlængelse heraf, derfor også opfyldt. 

Der var korrekt oplyst om målingen af investeringsejendomme, nemlig dagsværdi, og at den 

konkrete metode til fastlæggelsen af denne var beregnet ud fra DCF-modellen. Der var endvidere 

givet oplysning om det anvendte afkastkrav, og om hvordan dette var fremkommet. Som påkrævet 

jf. IFRS bekendtgørelsen var der korrekt udarbejdet en ledelsesberetning, og denne levede op til de 

krav der er udstukket for disse. Dog var virksomhedens hovedaktivitet ikke konkretiseret, men dette 

ansås dog ikke for værende af en væsentlig karakter for korrektheden af ledelsesberetningen, da 

yderligere krav var behørigt opfyldt. 

Det kan konstateres, at årsrapporten overholder kravene jf. IFRS i forbindelse med investorernes 

primære informationsbehov, som vi anser for værende dækket. Derudover har Tower Group A/S 

givet investorerne en række yderligere oplysninger, hvis formål er at skabe merværdi, disse var dog 

ikke konkretiseret, hvorfor det kan henlede tankerne på at være udstedt med baggrund i at pynte på 

årsrapporten og den fremtidige usikkerhed. Oplysningerne burde derfor have været langt mere 

specifikke end hvad tilfældet var. 

Efterprøvningen af værdiansættelsen af investeringsejendommene gav en relativt stor afvigelse på 

hele 29 %. Dog kunne vi uden de store komplikationer sandsynliggøre afkastkravet behørigt med en 

afvigelse på 0,1 %-point. Grundet den store afvigelse i vores sandsynliggørelse af værdien valgte vi 

at foretage konsekvensberegning, hvor vi inddragede en lang række forhold, som det forventes, at 

Tower Group A/S selv havde medtaget i deres beregning. Konsekvensberegningen udviste der efter 

en afvigelse på 8 % mod de første 29 %. Det skal dog påpeges, at vores estimater er kendetegnet 

ved en høj grad af usikkerhed grundet mangel på informationer. Det er baggrund i denne 

konsekvensberegning vores opfattelse, at værdien af ejendommene er sandsynliggjort med 

forbehold for fejl i vores estimater. 

Fondsrådet havde rettet en kritik imod værdiansættelsen af ejendommene i Tower Group A/S’ 

årsrapport 2008/09. Især metoden anvendt til værdiansættelse, samt gældsandelen var punkt for 

kritikken. Vi fandt, at i henhold til anbefalingerne fra Revision og Regnskab havde Tower Group 

A/S lige netop reguleret for den række af usikkerheder, der kan gøre sig gældende ved opgørelsen 

af gældsandelen. Såfremt en regulering ikke var blevet foretaget, havde værdien af ejendommene 
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været signifikant højere end, hvad tilfældet var, da konsekvensen havde været en højere gældsandel, 

hvilket i DCF-modellen fører til højere værdiansættelse. Dette ville ikke give ”et retvisende 

billede”. Derudover fandt vi Fondsrådets kritik af den anvendte model til beregningen af 

værdiansættelsen for værende uberettiget, da dette er en alment velanerkendt model, til trods for 

usikkerhederne tilknyttet denne. 

Overordnet set må det konkluderes, at der er udarbejdet fornuftige standarder til at sikre at 

regnskaber udviser ”et retvisende billede”, hvilket betyder, at regnskabsbrugeren i alt væsentlighed 

derfor også får sit informationsbehov dækket, såfremt det udarbejdede regnskab følger 

vejledningen. 

I Towers Group A/S’s årsrapport 2008/09 var alle de pågældende forhold oplyst korrekt, og 

investeringsejendommene heri var ligeledes indregnet til den værdi, der udtrykte dagsværdien på 

balancedagen. 

Uanset hvad, vil investeringsejendomme opgjort til dagsværdi altid være tilknyttet en eller anden 

form for usikkerhed, da værdien af disse fastlægges ud fra forudsætninger om fremtiden. Der er 

ikke to streger under, hvordan en værdiansættelse til dagsværdi foretages, da det forskelligt fra 

ejendom til ejendom. Det er derfor op til investor selv at foretage en vurdering og efterprøvning af 

værdier og oplysninger i årsrapporten for derigennem at danne sig et indtryk af korrektheden heraf. 
 

7. Perspektivering 

7.1 De internationale ejendomsmarkeder78  

Det tyske ejendomsmarked har siden 2005 tiltrukket sig en høj grad af interesse fra udenlandske 

investorer (også danske investorer) – med svingende resultater, værende grundet utilstrækkelig 

omhu i investeringsfasen (analyse af beliggenhed mv.) eller mangel på ”hands on management”. 

Det er alment kendt, at en stor del af de mindre og mellemstore tyske byer, især i de østlige delstater 

er præget af en betragtelig høj grad af tomgang. Dette har tidligere også været tilfældet i Berlin, dog 

har der inde for de seneste 10 år været et betydeligt fald i tomgangen, og denne ligger nu kun en 

anelse over, hvad man oplever i de mere etablerede markeder, så som Düsseldorf, Frankfurt og 

Köln jf. bilag 5 – figur 179. Det skal hertil ligeledes knyttes, at tomgangen i Tyskland overordnet set 

har været stigende, men med Berlin og Hamburg som klare undtagelser. 

Udviklingen har medført en pæn stigning i lejeniveauerne, især i Berlin, Hamburg og Köln. 

Gennemsnitslejen er i Berlin inden for en periode på 12 måneder steget med omkring 7%, Hamburg 

                                                        
78 Sadolin & Albæk A/S – Newsletter oktober 2011 
79 Bilag 5 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

81 
 

over 5% og Köln næsten 5% jf. bilag 5 – figur 2. Dog er det tydeligt, at lejepriserne i Berlin stadig 

ligger på et lavt niveau sammenlignet med de andre etablerede markeder.  

Berlin er grundet de lave lejepriser ramt af, at interessen for at erhverve ejerlejligheder er relativt 

beskedne. Udfordringen i forhold til dette er, at en lang række investeringsejendomme er erhvervet 

med henblik på at opdele dele af disse i ejerlejligheder og for den vej igennem (forudsat successivt 

frasalg) opnå betydelige gevinster. 

Der ses dog i sporadiske perioder en stigende interesse for erhvervelse af ejerlejligheder i de mere 

attraktive områder i Berlin, – dette er en udvikling, som man har kunnet finde i de mere etablerede 

markeder, så som München, Frankfurt og Hamburg.  

Berlin har et højt direkte afkast. Boligudlejningsejendomme handles til priser, som typisk er mellem 

13,0 og 14,5 gange lejen. Dette medfører, med sædvanlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, 

et direkte afkast af den investerede kapital på mellem 5 og 5,5 %. Med en lav tomgangsrisiko, 

stigende lejepriser og en relativt lav rente kan dette anses for værende et aldeles attraktivt afkast. 

Det skal dog nævnes her, at drift og administration af udlejningsejendomme i Tyskland (såvel som i 

Danmark) kræver specialviden, en meget tæt overvågning og opfølgning. Hvis dette ikke håndteres 

ordentligt er der en langt højere risiko for øget tomgang og faldende lejepriser. I takt med, at en 

sådan ejendom forringes er det almindeligt kendt, at sammensætningen af lejere ændres betragteligt 

i en mindre attraktiv retning. Dette betyder yderligere risiko for tomgang, faldende omsætning og 

langt højere vedligeholdelsesomkostninger. 

7.2 Udviklingen set i forhold til Tower Group A/S8081 

Sammenholdes oplysningerne i SadolinAlbæk’s ”Newsletter 2011” med værdiansættelsen af 

ejendommene foretaget af Tower Group A/S for regnskabsåret 2008/09 er der en lang række 

elementer, som der er beskrevet i ”Newsletter 2011”, som lige netop svarer til de forholdsregler, 

som Tower Group A/S har taget i forbindelse med deres værdiansættelse. Disse er i 

overensstemmelse med forholdende beskrevet i notatet R.R.2008.12.002. 

Den udvikling der er beskrevet i ”Newsletter 2011” omkring stigningen i huslejeindtægterne, og 

interessen for lejemarkedet i Berlin hænger netop sammen med, at det var anbefalingen i notatet 

R.R.2008.12.002, at der ved værdiansættelsen blev taget højde for, at der i fremtiden ikke ville være 

den samme høje grad af volatilitet i markedet. En faldende tomgang og en stigning i 

gennemsnitslejepriserne vil alt andet lige medføre, at gældsandelen som lige netop var det store 

                                                        
80 Sadolin & Albæk A/S – Newsletter oktober 2011 
81 R&R Online – RR.2008.12.0022 
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kritikpunkt fra Fondsrådet, givet vis vil falde (højere indtjening, men sammen mængde 

vedligeholdelsesomkostninger). Ved en faldende gældsandel vil værdiansættelsen alt andet lige 

blive lavere, dog vil vægtningen af egenkapitalen overfor fremmedkapital stige, hvilket vil trække 

værdien i modsat retning. Tower Group A/S har ved at anvende en peer group og ved at fastholde 

tidligere års gældsandel allerede taget højde for, at en sådan udvikling forventeligt ville kunne 

forekomme (stigning i markedet), og der er derfor værdiansat ud fra et going concern princip. På 

baggrund af dette ville det ikke havde givet ”et retvisende billede”, såfremt Tower Group A/S 

havde valgt at bruge en højere gældsandel ved værdiansættelsen end hvad tilfældet var. 

7.3 Investeringsejendomsmarkedet i tilfælde af en langvarig recession82  

Man kan ikke fuldstændig udelukke, at der på trods af denne ekspansive politik ikke vil ske en 

forbedring af konjunkturerne. Et skrækeksempel er den udvikling, der skete i Japan i 1990, hvor 

aktie- og ejendomsmarkedets bobler sprang. Dette har betydet, at der i årevis har været en vækst tæt 

på nul, og endda også perioder med deflation. Det skal dog hertil knyttes, at den japanske kultur, 

økonomi, det japanske erhvervsliv og den finansielle sektor er ret forskellig fra den europæiske. 

Det giver dog stadig mening at foretage en analyse af udviklingen i investeringsejendomme i Japan 

i de seneste 20 år. Det er på ingen måde givet, at det europæiske marked i tilfælde af ”japanske 

tilstande” vil have et ejendomsmarked, der udvikler sig i lighed med det japanske, men det kan 

samtidig ej heller udelukkes. 

Aktie- og ejendomsboblen i Japan i 1990 var af en uforholdsmæssig stor størrelse. Som det fremgår 

af skemaet jf. bilag 683 blev investeringsejendomme mellem 1987 og 1992 handlet til priser med 

afkast på ca. 2 % p.a. For ejendommene beliggende i førsteklasses områder var det direkte afkast 

endnu lavere. Fra dette niveau oplevede Japan helt frem til 2004, at afkastkravet steg til 6 %, imens 

lejepriserne forblev uændret – svarende til et prisfald på 70 %. 

Man skal være yderst påpasselig med at drage direkte sammenligninger mellem tilstandene i Japan 

og muligheden for, at dette ville kunne lade sig gøre i Europa. Risikoen for at dette vil kunne ske i 

Europa er umiddelbart ikke lige så stor, da den Japanske boble var betydelig større. Ydermere blev 

der heller ikke foretaget de nødvendige tiltag for at genskabe balancen i den finansielle sektor. Dog 

er det værd at notere sig, at såfremt en lignede tilstand gør sig gældende i Europa, vil man se 

ekstreme fald i værdien af investeringsejendomme, og markedet vil som helhed blive yderst presset. 

 

                                                        
82 Sadolin & Albæk A/S – Newsletter oktober 2011 
 
83 Bilag 6 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et illikvidt marked 2011 
 

83 
 

7.4 Investors fremtidige ageren 

Det kan tolkes ud fra ovenstående, at der fortsat vil være væsentlige usikkerheder tilknyttet 

værdiansættelsen af investeringsejendomme, da markedet på ingen måde har nået et niveau, hvor 

der kan tales om en stabilisering. Selvom Sadolin & Albæks ”Newsletter 2011” taler om, at der er 

en mindre fremgang at spore på det tyske ejendomsmarked, herunder især i Berlin, er der stadig tale 

om, at der overordnet set er en stigning i tomgangen i markedet. 

Disse forhold betyder, at investor fortsat vil kræve yderligere og langt mere konkretiserede 

oplysninger omkring selve værdiansættelsen af ejendommene i årsrapporten, men også i højere grad 

om de omkringliggende forhold, så som ejendommens stand, lejernes bonitet, tiltag for at sikre 

bedre indtjening mv. 

Samlet set må konklusionen på dette være, at investors krav til oplysninger i årsrapporten til 

stadighed vil ligge på et højt niveau, og det anbefales, at der ved investeringer anvendes en yderst 

påpasselig fremgangsmåde, da værdien af investeringsejendomme lige netop er tilknyttet en så høj 

grad af usikkerhed i et marked præget af illikviditet. 
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9. Bilag 1: Koalitionsmodel 
 

 

Kilde: Jens O. Elling – Finansiel rapportering – teori og regulering 2. udgave s. 24 
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10. Bilag 2: (Hentet fra IAS 40, afsnit 75) 
(a)     whether it applies the fair value model or the cost model. 

(b)     if it applies the fair value model, whether, and in what circumstances, property interests held under 
operating leases are classified and accounted for as investment property. 

(c)     when classification is difficult (see paragraph 14), the criteria it uses to distinguish investment 
property from owner-occupied property and from property held for sale in the ordinary course of 
business. 

(d)     the methods and significant assumptions applied in determining the fair value of investment 
property, including a statement whether the determination of fair value was supported by market 
evidence or was more heavily based on other factors (which the entity shall disclose) because of the 
nature of the property and lack of comparable market data. 

(e)     the extent to which the fair value of investment property (as measured or disclosed in the financial 
statements) is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant 
professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment 
property being valued. If there has been no such valuation, that fact shall be disclosed. 

(f)     the amounts recognised in profit or loss for: 

(i)     rental income from investment property; 

(ii)     direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property that 
generated rental income during the period; and 

(iii)     direct operating expenses (including repairs and maintenance) arising from investment property 
that did not generate rental income during the period. 

(iv)     the cumulative change in fair value recognised in profit or loss on a sale of investment property 
from a pool of assets in which the cost model is used into a pool in which the fair value model is used (see 
paragraph 32C). 

(g)     the existence and amounts of restrictions on the realisability of investment property or the 
remittance of income and proceeds of disposal. 

(h)     contractual obligations to purchase, construct or develop investment property or for repairs, 
maintenance or enhancements. 
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11. Bilag 3: IFRS 5 (Handelsejendomme) 

Key Provisions of IFRS 5 Relating to Assets Held for Sale  

Held-for-sale classification. In general, the following conditions must be met for an asset (or 
'disposal group') to be classified as held for sale: [IFRS 5.6-8]  

• management is committed to a plan to sell  
• the asset is available for immediate sale  
• an active programme to locate a buyer is initiated  
• the sale is highly probable, within 12 months of classification as held for sale (subject to 

limited exceptions)  
• the asset is being actively marketed for sale at a sales price reasonable in relation to its fair 

value  
• actions required to complete the plan indicate that it is unlikely that plan will be 

significantly changed or withdrawn  
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12. Bilag 4: Kategoriskift ejendomme 

 

Kilde: PWC, Regnskabshåndbogen 2011 s. 168 
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13. Bilag 5: Det Tyske boligmarked  
Figur 1 

 

Figur 2 

 

Figur 3 

 

 

Kilde: Sadolin & Albæk A/S Newsletter oktober 2011 
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14. Bilag 6: Det direkte afkast af japanske ejendomsinvesteringer 
 

 

Kilde: Sadolin & Albæk A/S Newsletter oktober 2011 


