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1 Abstract

This thesis deals with investment properties and how to recognize them in the annual report. The govern-

ment has adopted new legislation concerning investment properties, effectively for the accounting period

starting the 1st of January 2016. As a matter of that we focus on Danish legislation, and will not include the

international standards.

The new legislation changes which companies are allowed to recognize investment properties after the fair

value method. This also changes the way a holding company recognize subsidiaries with investment proper-

ty and the consolidation of the annual report.

At first we go through the different types of properties, as the classification determines how to recognize

the property in the annual report. For investment properties the characteristics are to obtain rental in-

come, and capital gain at sale.

After identifying the investment property we will analyze how to recognize it in the annual report according

to the old legislation and according to the new legislation. There are several ways to recognize the invest-

ment property, where fair value is on methode, cost is another, and revaluation over equity is a third.

Further we will analyze how to recognize the shareholding in the holding company and the compilation of

the consolidated report.

We will discuss the differences between the old and the new legislation and how it effects the annual re-

port.

Further more to recognize an investment property in the annual report the valuation is very important. The

Danish Accounting Standards provides different models to valuate an investment property. We will analyze

how to valuate an investment property through the different models The Danish Accounting Standards

provides. Additionally, we will discuss these models.

The main models we will analyze and discuss are 1) market value, 2) discounted cash flow, and 3) normal

earnings model.

At last we will conclude on the differences between the old and new legislation, how to recognize a com-

pany with investment property into its holding company and the consolidating issues, and we have dis-

cussed the different types of valuation. Throughout the thesis we are going to examplify the different is-

sues.
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2 Indledning

Som titlen angiver, har denne opgave til formål at belyse indregning og måling af investeringsejendomme i

forhold til den nye årsregnskabslov. Som bekendt er det muligt at optage investeringsejendomme i årsregn-

skabet til kostpris eller dagsværdi. Formålet med den anvendte indregningsmetode og regnskabspraksis er

således at bidrage til et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat

jf. ÅRL § 111.

Det skal således være muligt for regnskabslæseren at kunne træffe økonomiske beslutninger på baggrund

af den information, som årsregnskabet bidrager med.

Den eksterne rapportering, som indregning og måling af investeringsejendomme bidrager til over for 3.

mand, har altså stor betydning. På baggrund af denne rapportering kan bankerne foretage kreditvurderin-

ger, og andre interessenter som leverandører og investorer kan ligeledes træffe beslutninger på baggrund

af den eksterne årsrapportering.

Historisk har det været muligt for virksomheder i regnskabsklasse B til D, der havde investeringsaktivitet

som hovedaktivitet at indregne alle aktiver, der kan defineres som investeringsaktiver jf. ÅRL § 38 til dags-

værdi med værdiregulering på resultatopgørelsen2. Denne lov er i forhold til den nye ÅRL ændret således,

at det alene er investeringsejendomme, der kan indregnes til dagsværdi – til gengæld er det jf. ÅRL § 38

ikke længere et krav, at virksomheden har investering som hovedaktivitet for at kunne indregne investe-

ringsejendomme til dagsværdi. Ligeledes er der kommet ny praksis for, hvordan man behandler den tilknyt-

tede gæld, hvorfor denne også kort vil blive behandlet i opgaven.

De afledte konsekvenser af lov om ændring i årsregnskabslovens § 38 er således, at virksomheder, som har

investeringsejendomme som biaktivitet, nu også kan indregne investeringsejendomme til dagsværdi.

Opgaven i sin helhed har således til formål at redegøre for investeringsejendomme efter den gamle års-

regnskabslov kontra den nye årsregnskabslov og værdiansættelsesmetoder til at fastsætte dagsværdien af

investeringsejendomme. Ligeledes vil det blive belyst, hvilke regnskabsmæssige konsekvenser det har at

ændre i indregningsmetoden af investeringsejendomme.

1 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.ASPX?id=158560
2 http://www.ey.dk/Publication/vwLUAssets/EY_–_Indsigt_i_aarsregnskabsloven_special_edition/$FILE/EY-indsigt-i-

aarsregnskabsloven-special-edition-may2015.pdf
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3 Problemstilling

Når ejendomme skal indregnes i et regnskab, gør der sig nogle særlige regler gældende for, hvordan de i

første omgang skal optages, og hvordan de løbende skal reguleres. Når der er tale specifikt om investe-

ringsejendomme, åbner der sig endnu en indregningsmulighed i form af dagsværdiregulering.

I forbindelse med at den nye årsregnskabslov er blevet vedtaget, skal både regnskabsaflægger og regn-

skabslæser forholde sig til de nye regler. Vi ønsker at belyse forskellene mellem den gamle og den nye års-

regnskabslov.

For at kunne finde frem til forskellene mellem den gamle og den nye årsregnskabslov, er det vigtigt først at

analysere dem hver for sig for at derefter at finde frem til, hvilke forskelle der er.

Der er udfordringer ved begge love, som vi i denne opgave kommer til at analysere og belyse. Bl.a. i forhold

til indregning af kapitalandelen i moderselskabet samt udarbejdelse af koncernregnskabet.

Den nye love giver bl.a. mulighed for, at selskaber, der ikke har investering som hovedaktivitet, kan måle og

indregne investeringsejendomme til dagsværdi, selvom selskabets hovedaktivitet ikke er en investeringsak-

tivitet. Dette er en væsentlig forskel i forhold til den gamle årsregnskabslov.

Yderligere er der også en forskel på, hvordan indregning af gæld, der er knyttet op på investeringsejen-

domme, skal præsenteres. Dette vil vi kort komme ind på i opgaven.

Med mulighed for at indregne investeringsejendomme til dagsværdi skal man også vide, hvordan en sådan

dagsværdi opgøres.

Der findes en lang række modeller, der kan benyttes til at beregne dagsværdien. Desuden kan man få eks-

tern hjælp hertil ved brug af f.eks. en valuar.

For at finde frem til, hvilken model der giver det mest retvisende billede, vil vi først præsentere en række

forskellige dagværdimodeller. Vi vil forklare, hvordan de forskellige modeller anvendes, og hvad de har

fokus på.

Efter redegørelsen af de forskellige modeller, kan vi analysere på, om der skulle være en model, der giver et

mere korrekt billede end andre modeller, eller om alle modellerne giver samme resultat.

Med nedenstående problemformulering er det hensigten at kunne konkludere på, hvordan investerings-

ejendomme indregnes i årsregnskabet efter den nye årsregnskabslov kontra den gamle. Ligeledes vil den

have til formål at belyse, hvad effekten vil være af de nye regler i henhold til indregningen af den tilknytte-
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de gæld samt indregning af investeringsejendomme i moderselskab i form af kapitalandele og koncernregn-

skab. Endvidere analyserer vi på, hvilke værdiansættelsesmodeller der kan anvendes til at beregne dags-

værdier, og vi vil foretage en diskussion af, om anvendelsen af de forskellige modeller i praksis afviger re-

sultatmæssigt fra hinanden.

3.1 Problemformulering

Med udgangspunkt i årsregnskabsloven har denne rapport til formål at redegøre for de forskellige metoder

til indregning og måling af investeringsejendomme, herunder hvilken effekt det har på det pågældende

årsregnskab.

Med følgende underspørgsmål er det hensigten at kunne konkludere på ovenstående problemstilling.

 Hvordan er begrebsrammen med til at definere det retvisende billede, og hvilket informationsniveau

skaber nytteværdi hos regnskabsbruger?

 Hvilken type ejedomme findes der, og hvad er karakteristika for de forskellige ejedomstyper?

 Hvordan indregnes investeringsejendomme og gældsforpligtelser efter den gamle og efter den nye

årsregnskabslov?

 Hvilke konsekvenser er der ved indregning af investeringsejendomme i et holdingselskab, når der skal

indregnes kapitalandele og udarbejdes koncernregnskab? Og påvirker dette gennemsigtigheden for

regnskabsbruger?

 Hvordan opgøres en pålidelig dagsværdi?

 Hvilke fordele og ulemper er der for de forskellige værdiansættelsesmodeller, og hvilke problemstil-

linger er der i disse opgørelser?

 Vil anvendelse af de forskellige værdiansættelsesmodeller give anledning til forskellige værdiansæt-

telser i årsregnskabet, når de anvendes i praksis?
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4 Opgavens struktur

Indledning (afsnit 1 - 7)

- Opgavens indledning herunder motivation, problemstilling samt
metodevalg og afgrænsning.

Regnskabsteori (afsnit 8)

- Gennemgang af regnskabsteori for grundlæggende forståelse af
rapportens behandling af regnskabsteoretiske problemstillinger.

Indregning af investeringsejendomme (afsnit 9)

- Gennemgang af indregning af investeringsejendomme efter den nye
og den gamle årsregnskabslov for at for at få en forståelse af den nye
tilgang til indregning af inveteringsejendomme.

Værdiansættelse af investeringsejendomme (afsnit 10)

- Gennemgang af de forskellige værdiansættelsesmetoder samt en
diskussion af modellernes bidrag til det retvisende billede.

Afslutning (afsnit 11-13)

- En konklusion omhandlende hele opgaven, hvor der besvares på
problemstillingen gennem en opsummering af de forskellige områder.
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5 Model og metodevalg

Opgaven er en teoretisk opgave, der er bygget sådan op, at vi i den første del af opgaven vil se på den gam-

le årsregnskabslov og efterfølgende på den nye årsregnskabslov. Ved gennemgang af både den gamle og

den nye årsregnskabslov vil vi se på, hvordan investeringsejendomme skal indregnes efter gældende lov-

givning, og hvilke konflikter det vil give ved indregning i moderselskab ved indregning af kapitalandele og

ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Ved at gennemgå indregning af investeringsejendomme ved henholdsvis ny og gammel lov giver det læse-

ren en teoretisk forståelse af, hvordan investeringsejendomme skal indregnes efter gammel og ny metode.

Efter en gennemgang af den gamle og den nye årsregnskabslov samt en analyse af forskellene, og hvilke

problemstillinger, der kan opstå herved, vil opgaven analysere de værdiansættelsesmetoder, der findes til

at værdiansætte en ejendom. Vi vil diskutere, hvilken værdiansættelsesmetode der giver det mest retvi-

sende billede og finde fordele og ulemper ved de forskellige metoder.

Der vil blive anvendt sekundær data af kvalitativ karakter i form af love, vejledninger, publikationer o.l.

Her er der tale om den gamle og den nye årsregnskabslov, bestemmelser fra IAS samt regnskabsvejlednin-

gen. Dette er er alle love, der er udgivet af offentlige myndigheder, hvorfor de må anses for at være af høj

kvalitet og kan benyttes til at afdække regnskabsmæssige problemstillinger.

Yderligere benyttes der enkelte publikationer fra de store revisionshuse (Deloitte, KPMG, EY, PWC). De

store revisionshusene er professionelle, og deres fortolkninger af lovgivning vurderes at være af høj kvali-

tet, selvom de også kan være behæftet med egne fortolkninger af lovgivning.

Jens O. Ellings bog Finansiel Rapportering er benyttet til at redegøre for den teoretiske gennemgang af

regnskabsteorien. Jens O. Ellings er en velansat professor på CBS, hvorfor hans bog vurderes at kunne læg-

ges til grund for det teoretiske område.
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6 Afgrænsning

I opgaven er der lagt fokus på investeringsejendomme, hvorfor andre investeringsaktiviteter ikke vil blive

behandlet i opgaven.

Der er desuden fokus på dansk praksis på området, hvorfor der ikke analyseres på, hvordan investerings-

ejendomme skal optages efter de internationale standarder. På trods af dette vil vi dog omtale enkelte

bestemmelser i de internationale regler, da en del af den danske praksis hentes fra de internationale stan-

darder.

Der er fokuseret på, hvordan selskaber indregner investeringsejendomme, hvorfor indregning af investe-

ringsejendomme i enkeltmandsvirksomheder, I/S'er, P/S'er e.l. ikke vil blive behandlet, eller om behandling

af investeringsejendomme heri skulle behandles på en anden måde.

7 Ordforklaring

ÅRL – Årsregnskabsloven som dikterer formkravende til udarbejdelse af virksomhedernes årsregnskaber

IASB – International Accounting Standards Board – En uafhængig fond, der er nedsat med det formål at

udvikle et sæt globale regnskabsstandarder af høj kvalitet, som er forståelige, og som kan håndhæ-

ves juridisk. Alt dette i offentlighedens interesse for skabe større sammenlignelighed og gennemsig-

tighed.

IFRS – International Financial Reporting Standards. Dette fænomen er nogle international regnskabsstan-

darder, som ovennævnte standard organ IASB udsteder.
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8 Regnskabsteori

Dette afsnit har til formål at give en overordnet forståelse af årsregnskabets formål. Her vil således blive

beskrevet, hvilke regnskabsparadigmer der findes inden for eksternt regnskab, og hvordan årsregnskabet

anvendes til økonomisk beslutningstagen for ressourceejere, og hvordan indregning og måling af investe-

ringsejendomme påvirker det eksterne regnskab.

8.1 Makroniveau

En virksomhed kan ses som en forvalter af knappe ressourcer til et bestemt formål. På baggrund af virk-

somhedes anvendelse af de knappe ressourcer foretager man en regnskabsmæssig måling af, hvor god eller

dårlig virksomheden har forvaltet ressourcerne. Denne information kommunikeres ud til beslutningstager-

ne, der kunne have interesse i disse oplysninger.

Således henvender det eksterne regnskab sig til udbyderne af ressourcer i virksomhedens eksterne miljø,

som på baggrund af denne information kan beslutte sig for allokering af ressourcer mellem virksomheder-

ne3.

Med nedenstående billede er det forsøgt illustreret, hvordan sammenhængen mellem ekstern regnskabsin-

formation og ressourceallokering, hænger

sammen.

I den nedre halvdel af illustrationen, der frem-

går af figur 1, er illustreret den del af marke-

det, som efterspørger den eksterne regn-

skabsinformation. I markedet for ekstern

regnskabsinformation består deltagerne af

virksomheder, som udbyder den eksterne

regnskabsinformation samt ressourceejerne,

som er efterspørgere af den eksterne regn-

skabsinformation.

Det eksterne regnskab indeholder som tidlige-

re nævnt de finansielle oplysninger om virk-

somhedens formue-, finansierings- og indtjeningsforhold. Dette har til formål at afdække informationsbe-

3 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, Jens O. Elling, s. 17-18

Figur 1 – Kilde – Finansiel Rapportering – teori og regule-
ring, 3. udgave, Gads Forlag, s. 19
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hovet hos ressourceejere, der har allokeret ressourcer til denne virksomhed, eller som overvejer at gøre

det.4

I den øvre halvdel af figur 1 er illustreret de økonomiske allokeringsbeslutninger, som træffes af ressource-

ejerne. Disse beslutninger tages på baggrund af den eksterne regnskabsinformation.

Blandt de ressourcer, som ressourceejerne allokerer til virksomhederne, er finansielle-, reale- og tjeneste-

ydelser. Således danner disse, sammen det som man betegner som ressourcemarkeder.

Ressourcemarkeder er i daglig tale kendt som: aktiemarkeder, lånemarkeder, reale markeder, arbejdsmar-

keder ect. Ud fra ovenstående danner den eksterne regnskabsinformation altså et væsentlig grundlag for

ressourceejernes allokeringsbeslutninger og derved også for ressourcemarkedernes effektivitet5.

Det er altså i nytilkommende og eksisterende ressourceejeres interesse, at virksomhedernes formue-, fi-

nansierings- og indtjeningsforhold gennemsigtiggøres mest muligt, således at det er mere gennemskueligt,

hvor ressourceejerne skal allokerer eller omallokerer deres ressourcer hen. Altså hvor det er mest rentabelt

og sikkert at placere deres ressourcer.

Uanset om man som virksomhed tilhører en regnskabsklasse, der er underlagt revisionspligt eller ej, er det

en forudsætning at kunne opstille og aflægge et ekstern regnskab. Det er nemlig typisk et krav fra banker,

kreditinstitutter og leverandører (som leverer på kredit) at kunne se et sådan eksternt regnskab for at kun-

ne vurdere virksomhedens kreditværdighed.

Det er således et krav, at én del kvalitetskrav overholdes, for at regnskabslæser kan anvende regnskabet til

beslutningstagen. Disse kvalitetskrav er sammenfattet i en generalklausul med betegnelsen "et retvisende

billede". Det betyder altså, at alle virksomheder, der er underlagt dansk regnskabslovgivning, har pligt til, at

det regnskab, der offentliggøres, giver et retvisende billede.6

4 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Gads forlag s. 18
5 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Gads forlag s. 19
6 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, Jens O. Elling, s. 20-21
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Generalklausulen er opstillet i en række specifikke krav, som skal opfyldes for at kunne imødekomme "det

revisende billede". Disse krav drejer som primært om, at oplysninger i årsregnskabet skal være:

 Forståelige

o Denne vedrører virksomhedens eller regnskabsproducentens valg af begrebsapparat og regel-

sæt, samt at der stilles et vis krav til regnskabsbrugerens faglige kompetencer.

 Relevante

o At oplysningerne skal være relevante, det vil sige, at det er de oplysninger, der skal til for, at

regnskabsbruger kan tage en økonomisk beslutning på baggrund af den eksterne årsrapport.

 Gyldige

o For at regnskabsbruger kan træffe en beslutning på baggrund af det eksterne regnskab, kræver

det, at der er tillid til, at de oplysninger, der fremgår af det eksterne regnskab, er valide. Det

betyder eksempelvis, at aktiverne i balancen skal gengive de ressourcer, som rent faktisk er til

stede i virksomheden og sørge for, at de er værdiansat korrekt.

 Sammenlignelige

o I regnskabspraksis er det vigtigt, at der forekommer sammenlignelighed. Det vil altså sige, at

man skal kunne analysere på virksomheden over en årsrække. Således at man kan følge de ud-

sving, der bidrager til de værdiskabende aktiviteter. Ser man på det virksomhedsmæssige

sammenlignelighedsaspekt, er der nogle skemakrav, virksomhederne skal følge, således at det

er muligt at sammenligne virksomhederne med hinanden, så gennemsigtigheden øges, og det

derved gør processen omkring ressource allokeringen mere overskuelig.

8.1.1 Makroniveau delkonklusion

En virksomhed er forvalter af knappe ressourcer. På baggrund af den eksterne rapportering kan ressource-

udbydere vurdere, hvor de ønsker at allokere deres ressourcer.

Det eksterne regnskab indeholder de finansielle oplysninger, som har til formål at afdække informations-

behovet for ressourceejere, som ud fra denne rapportering kan vurdere, hvor de vil allokere deres ressour-

cer hen. Den eksterne regnskabsinformation danner således et væsentligt grundlag for ressourceejernes

allokeringsbeslutninger samt ressourcemarkedernes effektivitet.

En virksomhed skal således, uanset hvilken regnskabsklasse den tilhører, være i stand til at opstille et eks-

ternt regnskab, da det netop typisk er på baggrund af denne information banker, kreditinstitutter og leve-

randører vurderer virksomhedens kreditværdighed på baggrund af.

Generalklausulen "et retvisende billede" stiller en række kvalitetskrav til regnskabsinformationen, der rap-

porteres til regnskabsbrugeren. Alle danske virksomheder, der er underlagt dansk regnskabspligt, har pligt

til at de regnskaber, der offentliggøres, giver et retvisende billede.
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Generalklausulen er opstillet i en række specifikke krav, som skal opfyldes for at kunne imødekomme "det

revisende billede". Disse krav drejer sig primært om, at oplysninger i årsregnskabet skal være forståelige,

relevante, gyldige og sammenlignelige. Mere herom i afsnit 8.5 som redegøre for begrebsrammens 5 ni-

veauer.

8.2 Mikroniveau

På mikroniveau deles interessentgrupperne op i to interessegrupper. Der er tale om den primære interes-

sentgruppe og den sekundære interessentgruppe.

8.2.1 Den primære interessentgruppe

Her omfatter den primære interessentgruppe ejere, kunder, offentlige myndigheder, leverandører, långive-

re, ledelse og medarbejder. De sidste to skiller sig ud af den primære interessentgruppe ved også at være

interne beslutningstagere.

Ejere indskyder kapital i selskabet og får som modydelse af allokeringen af ressourcer i virksomheden ud-

bytte. Långiver allokere lånekapital til virksomheden for at blive belønnet med renter. Ledelsen og medar-

bejdere leverer ressourcer til virksomheden i form af en arbejdsindsats, som belønnes med gager og løn.

Leverandørerne leverer maskiner, råvare osv. for at modtage en modydelse, som giver avance på den ind-

købte ressource. Kunderne modtager virksomhedens produkter ved at giver produktets pris som modydel-

se. Slutteligt stiller det offentlige ressourcer som infrastruktur, transportfaciliteter og uddannet arbejds-

kraft og deslige til rådighed for derimod at modtage selskabsskat som modydelse.

Således har koalitionen mellem virksomheden og interessentgrupper stor betydning for virksomheden age-

ren i markedet. Uden medarbejdere, leverandører, lånegivere, kunder osv., ville virksomheden ikke kunne

eksistere.

Gennemsigtigheden i et regnskab har således indflydelse på interessenternes valg. De kan nemlig frit vælge

at omallokere deres ressourcer til en anden koalition, hvor de vurderer at ydelses-modydelsesforholdet er

bedre.

Ledelsens rolle i virksomhedens koalition med interessegrupper må alt andet lige siges at være selvstændig

med personlige mål. Ledelsen kan have incitament til at skabe en større opsparing i virksomheden, end

hvad der er i de øvrige interessentgruppers interesse, da dette kan skabe grobund for fremtidig vækst og

større uafhængighed til eksterne kapitalindskydere.
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Da ledelsen i koalitionen også er dem, der er regnskabsproducent, kan denne have større mulighed for at

fremme egne personlige interesser i og med, at de udarbejder det eksterne regnskab, som anvendes til

ressourceallokeringen hos de øvrige interessentgrupper7.

8.2.2 Den sekundære interessentgruppe

Den sekundære interessentgruppe består af interessenter som lokalsamfund. Konkurrenter er fagforenin-

ger, forbrugergrupper, miljøgrupper, erhvervsorganisationer, presse, kommende generationer ect.8

Således består den sekundære interessentgruppe af alle øvrige grupper i samfundet, der indirekte påvirkes

af virksomhedens forvaltning af ressourcer.

8.2.3 Delkonklusion på mikroniveau

Regnskabsbrugere kan deles op i en primær- og sekundær interessentgruppe. Den primære interessent-

gruppe modtager løn, gager, avancer på indkøbte ressourcer, produkter eller skat til det, som modydelse

alt efter hvilken form for ressourcer den primære interessentgruppe stiller til rådighed for virksomheden.

Således har koalitionen mellem virksomheden og interessentgrupper stor betydning for virksomheden age-

ren i markedet. Uden medarbejdere, leverandører, lånegivere, kunder osv., ville virksomheden ikke kunne

eksistere. Interessenterne kan frit vælge at omallokere deres ressourcer til en anden koalition, hvor de vur-

derer ydelses-modydelsesforholdet at være bedre, hvorfor gennemsigtigheden i regnskabet har stor betyd-

ning.

Den sekundære interessentgruppe er alle øvrige grupper i samfundet, der indirekte påvirkes af virksomhe-

dens forvaltning af ressourcer.

Således er de potentielle regnskabsbrugere den primære- og sekundære interessentgruppe.

8.3 Informationsbehov hos regnskabsbruger

Reguleringsorganet IASB9 har fastsat en international regnskabsregulering, hvor de anser kapitalindskydere

og investorer som de væsentligste regnskabsbrugere, hvorved der anlægges et shareholder-perspektiv på

den finansielle rapportering. Således menes investorernes informationsbehov at være så væsentlig og om-

fattende, at denne regulering afdækker alle øvrige kapitalindskyders informationsbehov10.

7 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 23-26
8 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag s. 26
9 International Accounting Standard Board
10 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag s. 26-27
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Kvalitetskravet til et eksternt regnskab anfægter således jf. ÅRL, at følgende skal være opfyldt for at kunne

give et retvisende billede af regnskabet:

"§ 12

For at årsregnskabet og koncernregnskabet kan give et retvisende billede, og for at ledelsesberetningen kan

indeholde en retvisende redegørelse, jf. § 11, skal reglerne i stk. 2 og 3 opfyldes.

Stk. 2. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske be-

slutninger. De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offent-

lige myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en

årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kun-

der, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder. De omhand-

lede beslutninger vedrører

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer,

2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og

3) fordeling af virksomhedens ressourcer.

Stk. 3. Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for

regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regn-

skabsbrugerne normalt forventer"11

AD 1 – Denne beslutningsopgave anses for at være prognoseopgaven og er således en ex-ante12 betragt-

ning. Det er i denne beslutningsopgave, hvor interessenter som investorer, långivere, leverandører,

ansatte ect. allokerer deres egne ressourcer på baggrund af de forventninger, der er til virksomhe-

dens fremtidige indtjening, likviditet, risiko og beskæftigelse mv.13 I denne beslutningsopgave efter-

spørger interessenterne altså de oplysninger i det eksterne regnskab, som bidrager til at forbedre

mulighederne for at kunne analysere og skønne om virksomhedens fremtid på disse områder.

AD 2 – Denne beslutningsopgave anses for at være kontrolopgaven og er derved i modsætning til progno-

seopgaven en ex-post14 betragtning. Det vil altså sige, at informationsbehovet i denne beslutnings-

opgave er bagudrettet. Formålet med kontrolopgaven er således at give interessenterne, heriblandt

investorer, medarbejdere, lokalsamfund osv., indsigt i ledelsens forvaltning af de ressourcer, der er

bundet i virksomheden og de ressourcer, der løbende tilflyder virksomheden gennem de oplysnin-

11 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
12 https://books.google.dk/books?id=tPwMe3AiBFwC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=regnskab+er+ex+post&source=bl

&ots=NSIWEnotqm&sig=IodQRbipLhpZEmmo5UzxCFPiV5c&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwimzZXDjePLAhVFPxQKHb8
vAqwQ6AEIQzAB#v=onepage&q=regnskab%20er%20ex%20post&f=false

13 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 27
14 https://books.google.dk/books?id=tPwMe3AiBFwC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=regnskab+er+ex+post&source=bl

&ots=NSIWEnotqm&sig=IodQRbipLhpZEmmo5UzxCFPiV5c&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwimzZXDjePLAhVFPxQKHb8
vAqwQ6AEIQzAB#v=onepage&q=regnskab%20er%20ex%20post&f=false
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ger, der efterspørges i det eksterne regnskab. Kontrolopgaven har således til formål at rapportere

om ledelsens performance15.

AD 3 – Den sidste beslutningsopgave er defineret som fordelingsopgaven. Denne beslutningsopgave består

i fordelingsbeslutningen internt i virksomheden, som træffes af ledelsen og eller bestyrelsen. Dette

gælder typisk på fordeling af årets overskud i forhold til udbytte til aktionærer, bonus til de ansætte

eller tantimer (andel i overskuddet) til bestyrelse/direktion. Disse fordelinger er typisk underlagt

visse restriktioner fra långiverne. Långiverne har typisk jf. lånekontrakter et vist minimumskrav til

virksomhedens soliditet, likviditet osv. som er baseret på oplysningerne givet ved det eksterne

regnskab.16

Af IASB anses kontrol- og fordelingsopgaven dog ikke for at være selvstændige opgaver, men anses der-

imod at være afdækket under prognoseopgaven.

8.3.1 Delkonklusion

Investorer og kapitalindskydere anses af IASB for at være de væsentligste regnskabsbrugere, da de anser

deres informationsbehov for at være så omfattende, at alle øvrige interessenters informationsbehov anses

for at være dækket, hvorfor den internationale regnskabsregulering lægger op til et shareholder perspektiv

på den finansielle rapportering.

ÅRL § 12 stk. 2 kræver, at årsregnskabet skal støtte regnskabsbrugeren i sine økonomiske beslutninger i

forbindelse med placering af ressourcer, ledelsens forvaltning og fordeling af disse. Disse tre beslutninger

kan deles op som prognoseopgaven, kontrolopgaven og fordelingsopgaven. Mere herom i afsnit 6.5.1 vedr.

begrebsrammens 5 niveauer.

8.4 De forskellige regnskabsmodeller og paradigmer

Formålet med dette afsnit er at definere de to regnskabsparadigmer, der eksisterer inden for eksternt regn-

skab. De to paradigmer består af henholdsvis det præstationsorienterede- og formueorienterede regn-

skabsparadigme. Der vil således i dette afsnit blive redegjort for definitionen af de to paradigmer og måle-

attributter ved disse.

8.4.1 Definitionen på det præstationsorienterede paradigme

I det præstationsorienterede paradigme anses resultatopgørelse for den primære bestanddel af årsregn-

skabet. Hvor balancen således anses, som en sekundær bestanddel. Således er balancen et afledt resultat

af den anvendte regnskabspraksis som er anvendt i resultatopgørelsen og er et resultat af denne. Der er

15 Finansiel Rapportering – teori og regulering, udgave 3, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 28
16 Finansiel Rapportering – teori og regulering, udgave 3, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 28
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altså således for virksomheden tale om en transformationsproces. Denne transformationsproces defineres

af Jens O. Elling som følger:

"Driftsaktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen på grundlag af indtægter (varesalg) – omkostninger

(medgået ressourceforbrug) = overskud"17

Det præstationsorienterede paradigme anvender bagudrettet måleattributter i form af kostprismodellen.

8.4.1.1 Kostprismodellen som måleattribut i det præsentationsorienterede paradigme

Som tidligere nævnt anvendes kostprismodellen som måleattribut i det præsentationsorienterede para-

digme. Kostprismodellen måler årets overskud i resultatopgørelsen på bagrund af periodens transaktioner

til salgs- og kostpriser. Der er altså derved tale om transaktionsbaserede måleattributter i kostprismodel-

len. Kostprismodellen har til formål at levere historisk rå-data til den eksterne regnskabsbruger med hen-

blik på, at regnskabsbrugeren selv udarbejder prognoser af proforma årsregnskaber som grundlag for vær-

diansættelsen af virksomheder eller aktier, bedømmelse af kreditværdighed med mere18.

8.4.2 Definitionen på det formueorienterede paradigme

I modsætning til det præstationsorienterede paradigme anses balancen i det formueorienterede paradigme

som den primære bestanddel i årsregnskabet og resultatopgørelsen som den sekundære. Således er resul-

tatopgørelsen det afledte resultat af bevægelser på balancen. Virksomheden anses populært kaldt, i dette

paradigme, for "et væksthus for aktiver". Årets overskud defineres altså på følgende måde i det formueori-

enterede paradigme:

Nettoaktiver19 (ultimo) – nettoaktiver (primo) = årets overskud.

Resultatopgørelsen er derved reguleret til at klassificere og præsentere ændringer i balancen til indtægter,

omkostninger og overskud.20

Indførelsen af ÅRL i 2001 medførte et paradigmeskifte. Det præsentationsorienterede paradigme dannede

før 2001 grundlag for ÅRL. Men efter 2001 med indførelsen af den nye årsregnskabslov gennemførte Dan-

mark et paradigmeskifte og overgik til det formueorienterede paradigme, da man vurderede, at denne

skabte det største informationsniveau og et mere retvisende billede for regnskabsbruger.

17 Finansiel Rapportering – teori og regulering, udgave 3, Jens O. Elling, Gads Forlag s. 80
18 Finansiel Rapportering – teori og regulering, udgave 3, Jens O. Elling, Gads Forlag s. 81
19 Nettoaktiver er forskellen mellem virksomhedens aktiver og forpligtelser og er altså svarende til virksomhedens

egenkapital.
20 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. Udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 80.
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8.4.2.1 Dagsværdimodellen som måleattribut i det formueorienterede paradigme

Hvor det præstationsorienterede paradigme anvender bagudrettede måleattributter, anvender det for-

mueorienterede paradigme fremadrettede måleattributter i form af dagværdimodellen. Denne model

måler på balancedagen på baggrund af dagsværdien af de positive og negative pengestrømme, aktiver og

forpligtelser, der forventes at tilflyde virksomheden i fremtiden, årets overskud.21

Dagsværdier måles som tilbagediskonterede kapitalværdier, salgspriser ect. Dermed måler dagsværdimo-

dellen over-/underskuddet for periodens bevægelser i nettoaktiver/egenkapital fra primo til ultimo.

Ovenstående definition understøttes af Hicks' definition af indkomst med sit berømte indkomstbegreb:

"A man's income is the maximum value he can consume during a week and still be as well of at the end of

the week as he was at the beginning"22

Ud af denne definition udspringer Hicks indkomstmodel, som definerer økonomisk indkomst som periodens

bevægelse af egenkapitalens kapitalværdi fra primo til ultimo.

I det formueorienterede paradigme defineres indtægter og omkostninger på følgende måde:

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen som omsætning eller gevinster som en effekt af stigning i netto-

aktiver, hvorimod omkostninger indregnes i resultatopgørelsen som omkostninger eller tab som effekten af

fald i nettoaktiver.

21 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 81
22 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 152
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8.4.3 Skematisk overblik over de to paradigmer:

Præsentationsorienterede Formueorienterede

Billede af
virksomheden

Virksomheden betragtes som en transformati-
onsproces, hvor input af ressourcer transfor-
meres til et outputs af varer og tjenesteydelser.

Virksomheden anskues som en værdiskabende
enhed for ejerne, hvor værdien måles på grund-
lag af (nettoformuen) egenkapitalen i balancen,
og fremgangen i egenkapitalens værdi fra primo
til ultimo repræsenterer periodens overskud

Argumenter
for paradigme

Tilhængere af historisk kostpris anser en perio-
disering efter matchingprincippet i historiske
regnskaber som fundamental for brugerne
mhp. budgettering og værdiansættelse af virk-
somheder og aktier, eftersom budgettering af
overskud og pengestrømme baseres på en
salgsprognose og omkostningsprognose, hvor
sidstnævnte udledes af matchingprincippet.

Tilhængere af den formueorienterede tankegang
lægger vægt på, at årsregnskabet for en periode
bør vise den samlede værditilvækst, som er skabt
i perioden frem for blot den del, som er realiseret
i salg af varer og tjenesteydelser. Samtidig ligger
balanceposterne nærmere værdien af de penge-
strømme, som de forventer at generere i fremti-
den og egenkapitalen nærmere købs- og salgs-
værdien.

Resultatopgø-
relsen

I resultatopgørelsen måles virksomhedens evne
til at generere nettopengestrømme fra denne
proces på grundlag af realisationsprincippet og
matchingprincipperne, hvor overskuddet før
eller siden realiseres i pengestrømme.

Resultatopgørelsens funktion er reduceret til at
uddybepræstationernes indvirkning på balance-
posternes værdi, hvorved indtægter og omkost-
ninger bestemmes af det regelsæt, som gælder
for balancen.

Måling Driftsaktiverne indregnes til historiske kostpri-
ser i balancen for at kunne opnå korrekt
matching af indtægter og medgået ressource-
forbrug i kroner.

Dagsværdi, se ovenfor.

Matching Det følger af matchingprincippet, at ressource-
udgifter, som ikke vedrører periodens varesalg,
har til formål at skabe indtægter i fremtiden
kandiderer til aktivering. Dermed lægges op til,
at "aktiver og forpligtelser", som ikke findes i
virkeligheden, aktiveres i balancen som syntak-
tiske balanceposter. Disse anerkendes ikke i
den formueorienterede teori.

Det formueorienterede regelsæt forhindrer en
"korrekt" matching pga.:
1 kravet om at balancen kun må omfatte seman-

tiske aktiver
2 strenge krav til definition og indregning af po-

ster som forskning og udvikling, salgsfremmen-
de indsats mv., selvom disse ressourceudgifter
har til formål at skabe indtægter i fremtiden

Balancen Balancen opfanger de uforbrugte ressourcer
mhp. indregningen i kommende perioders
transformationsproces.
Driftsaktiverne er dermed kun et midlertidigt
mellemstadium i den videre transformations-
proces frem mod varer og tjenesteydelser, som
opfattes som ikke egentlige aktiver - kun resi-
dual af matchingprincippet

Balanceposterne skal så vidt muligt måles til
dagsværdien af aktiverne, hvorved forstås værdi-
en af de nettopengestrømme, som aktiverne
forventes at generere i fremtiden. I praksis vil
dette ofte være kapitalværdi eller salgsværdi.
Aktiver og forpligtelser skal være sande på det
semantiske niveau – syntaktiske poster tillades
ikke

Figur 2 – Kilde: Notat af forfatter fra undervisning i eksternt regnskab på HD 2. del ved Carsten Kyhnauv

8.4.4 Delkonklusion

Der skelnes mellem to paradigmer ved præsentationen af det eksterne regnskab. De to paradigmer be-

nævnes som det præstationsorienterede- og formueorienterede paradigme. Det præsentationsorienterede

paradigme anser resultatopgørelsen som den primære bestanddel af årsregnskabet, hvorimod det formue-

orienterede paradigme anser balancen som den primære bestanddel. Balancen i det præstationsorientere-
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de paradigme er således en afledt effekt af den anvendte regnskabspraksis i resultatopgørelsen, hvor det

omvendte gør sig gældende i det formueorienterede paradigme, hvor virksomheden ses som et væksthus

for aktiver.

De to paradigmer anvender som udgangspunkt to forskellige modeller som måleattributter i præsentatio-

nen af årsregnskabet. Det præsentationsorienterede paradigme anvender som udgangspunkt kostprismo-

dellen, hvor det formueorienterede anvender dagsværdimodellen. De to måleattributter har det til forskel,

at kostprismodellen er en ex post, hvorimod dagsværdimodellen er en ex ante måleattribut. Kostprismodel-

len er således en måleattribut, som måler overskuddet i resultatopgørelsen på baggrund af periodens

transaktioner til kost- og salgspriser. Hvor dagsværdimodellen er fremadrettet og måler overskuddet på

baggrund af dagsværdien, som typisk er den tilbagediskonterede kapitalværdi eller salgspris for de aktiver

og forpligtelser, som virksomheden råder over, og som forventes på balancedagen at bidrage til positive og

negative pengestrømme i fremtiden.

I 2001 gennemførte Danmark et paradigmeskifte til det formueorienterede paradigme i forbindelse med

den nye ÅRL, da man fandt dette mest retvisende og at skabe mest nytteværdi for regnskabslæser, da dette

anses for at være en støtte for aktieanalytikernes værdiansættelse af især børsnoterede virksomheder.

8.5 Begrebsrammens indhold og formål

ÅRL's begrebsramme, som kan anses som den finansielle rapportering grundlov, har bl.a. til formål at "vej-

lede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt i form af regnskabsstandarder,

danne referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af eksisterende lovgivning eller

standarder, forøge sammenlignelighed og konsistent ved at reducere antallet af mulige alternative meto-

der, modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresser og politiske pres, reducere analyseomkostnin-

ger i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål, forøge regnskabsbrugernes tillid og forståelse af årsrap-

porten."23

Den danske begrebsramme er sammensat med 5 niveauer, som tager udgangspunkt i niveau 1, som er

regnskabsbrugerens informationsbehov. Disse 5 niveauer vil blive beskrevet nedenfor ud fra illustrationen

jf. figur 3.

23 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 196
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Niveau 1

• Brugerens informationsbehov

• Målsætning

Niveau 2

• Kvalitative egenskaber

• Målsætning

Niveau 3

• Definintion på elementer

• Målesystemer

Niveau 4

• Indregning og måling

• Målesystemer

Niveau 5

• Klassifikation og præsentation

• Målesystemer

Niveau 5

• Grundlæggende forudsætninger

• Målesystemer

Som det fremgår af figur 3, er de to første niveauer

samfundsmæssige målsætninger på tværs af regnska-

ber, mens de resterende 3 niveauer er indregning og

måling i den tilhørende årsrapport og kravene herom.

8.5.1 Brugerens informationsbehov (Niveau 1)

Virksomhedens årsregnskab finder anvendelse hos

hhv. den primære- og sekundære interessentgruppe

som beskrevet tidligere. Der lægges her stor vægt på

den primære interessentgruppe som tidligere nævnt

vedrørende investorer osv. grundet deres direkte kon-

takt og dermed også indflydelse på koalitionen.24

Grundet vidt forskellige kompetencer og anvendelse af

regnskabsinformationer hos regnskabsbrugerne er der

tale om et heterogent informationsbehov hos regn-

skabsbrugerne.

Det heterogene informationsbehov opstår, da regnskabsbrugerne spænder lige fra den ukyndige regn-

skabsbruger, som alene har brug for de mest basale oplysninger til den erfarende analytiker, som efter-

spørger stor detaljeringsgrad i årsrapporten for at kunne afdække deres behov ved en dybdegående analy-

se25.

Som tidligere benævnt i afsnittet "informationsbehov hos regnskabsbruger" anses investorernes informati-

onsbehov at være så væsentligt og omfattende, at alle øvrige kapitalindskyder får dækket deres informati-

onsbehov ved at imødekomme denne interessentgruppes informationsbehov.

24 Finansiel rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 199
25 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 199

Figur 3 – Begrebsrammens 5 niveauer – (kilde: for-
fattere)
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Det er ligeledes på dette niveau, at kvalitetskravet afdækkes. De tre tidligere benævnte beslutningsopgaver

består i:

 Prognoseopgaven – krav til regnskabet om at det skal kunne anvendes til, for regnskabsbrugeren, at

opstille forventning til fremtiden på baggrund af den givne information i regnskabet. Et typisk ek-

sempel på dette ville være, at regnskabsinformationen skal kunne anvendes af investor til at lave en

værdiansættelse af den pågældende virksomhed.

 Kontrolopgaven – krav til regnskabet om at det skal være muligt at måle ledelsens/direktionens per-

formance. Det skal således være muligt at skabe et overblik om, at ledelsen har forvaltet de allokere-

de ressourcer ansvarligt. Ligeledes skal det være muligt at kunne læse ud af regnskabet, hvordan

virksomheden har performet i forhold til forventningerne.

 Fordelingsopgaven – Denne beslutningsopgave består i fordelingsbeslutningen internt i virksomhe-

den, som træffes af ledelsen og/eller bestyrelsen. Dette gælder typisk på fordeling af årets overskud

i forhold til udbytte til aktionærer, bonus til de ansætte eller tantimer (andel i overskuddet) til besty-

relse/direktion.

8.5.1.1 Delkonklusion

Det kan konkluderes, at regnskabsbrugernes informationsbehov hovedsageligt består i de tre beslutnings-

opgaver prognose-, kontrol-, og fordelingsopgaven, som er nedfældet i ÅRL § 12, stk. 2 for at imødekomme

regnskabsbrugers informationsbehov. Det er således vigtigt ved forslag om ændring til indregning og må-

ling, at disse imødekommer regnskabsbrugernes informationsbehov.

8.5.2 Kvalitative egenskaber (Niveau 2)

Begrebsrammens niveau 2 omhandler de kvalitative egenskaber, virksomhedens eksterne regnskab skal

besidde for at skabe nytteværdi for regnskabsbruger.

8.5.2.1 Fundamentale kvalitative egenskaber

De to helt fundamentale kvalitative egenskaber det eksterne regnskab skal besidde, består af relevans og

validitet, for at det vurderes at kunne skabe nytteværdi for regnskabsbruger.

Det skal dog bemærkes, at der skal ske en afvejning af disse to, for at det skaber nytteværdi. Relevant regn-

skabsinformation uden validitet skaber ingen nytteværdi, såvel som regnskabsinformation med høj validitet

og uden relevans ej heller skaber nogen nytteværdi.

For at skabe information med højest nytteværdi skal der altså være en vægtet kombination af de to oven-

nævnte kvalitative egenskaber til stede.
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Jf. figur 4 er disse fundamentale kvalitative egenskaber forsøgt illustreret i samspil med forstærkende egen-

skaber, og hvordan disse komplementerer hinanden i at skabe en høj nytteværdi for regnskabsbruger.

8.5.2.1.1 Relevans

Relevansen i begrebsrammen defineres ved, at informationen skal have indvirkning på regnskabsbrugeres

beslutning i forhold til allokeringen af denne ressource. Relevant information kendetegnes altså ved at have

en prognoseværdi og/eller en bekræftelsesværdi hos regnskabsbruger.

Med prognoseværdi skal det forstås, at det ikke er virksomhedens ansvar at opstille prognoseopgaven. Så-

ledes kan virksomheden, hvis de vælger at offentliggøre deres budget, principielt ikke holdes til ansvar for

afvigelser fra budgettet, da prognoseopgaven stadig ligger hos regnskabsbruger. Prognoseværdi betyder

altså, at den rapporterede information alene skal kunne anvendes som input til prognoseopgaven.

Ved bekræftelsesværdi skal det forstås, at den information, der rapporteres, skal kunne anvendes til at be-

kræfte tidligere forventninger eller gøre det muligt at opstille nye forventninger på baggrund af den tilgæn-

gelige information. Således bidrager denne også til regnskabsbrugers beslutningstagen og er derved en del

af prognoseopgaven.

Figur 4 – Koalitionen mellem fundamentale- og forstærkende egenskaber for maksimering af nytteværdien hos
regnskabsbruger (kilde: forfattere)
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8.5.2.1.2 Validitet

"Validitet" har erstattet begrebet "pålidelighed", og sidstnævnte finder altså ikke længere anvendelse i

begrebsrammens regnskabsterminologi.

Denne kvalitative egenskab validitet foreskriver jf. begrebsrammen, at informationen i årsrapporten er

fuldstændig, neutral og fejlfri.

Fuldstændighed – For at den finansielle rapportering kan anses for at være fuldstændig, skal den finansielle

rapportering indeholde alle de nødvendige informationer, der kan danne grundlag for

beslutningstagen vedrørende investeringer, kredit og deslige.

Af gode grunde kan en årsrapport ikke indeholde følsomme oplysninger, der ikke ønskes

delt med konkurrenter, det omfattende administrative og med henblik på, at årsrappor-

ten skal være relevant. Derved bliver fuldstændighed altså et relativt begreb. Årsrappor-

ten er altså alene delmængden af en større totalitet. Den delmængde, der offentliggøres

i årsrapporten, skal således være repræsentativ i forhold til det samlede billede på det

pågældende område.

Neutralitet – Regnskabsinformationen må ikke være af en biased karakter. Regnskabsinformationen

skal altså være neutral og ikke give et farvet billede af virksomhedens stilling. Neutralitet

er således en vigtig komponent i forhold til validiteten.

Fejlfrihed – Grundet at alt økonomisk aktivitet foregår under en vis usikkerhed, og disse økonomiske

konsekvenser er således præget af skøn. Dette gør sig gældende for tilnærmelsesvis alle

aktiver, hensatte forpligtelser osv. Eksempelvis er der en vis usikkerhed knyttet til aktiv-

kategorien debitorer grundet usikkerheden om deres betalingsevne og viljen til at beta-

le. Flere poster er derved præget af regnskabsmæssige skøn. For at imødekomme validi-

teten af gengivelsen af økonomiske fænomener i årsregnskabet er det altså nødvendigt

med en vis form for nøjagtighed. Således er det et krav, at der hensættes til tab på debi-

torer, hvis det er overvejende sandsynligt, at disse ikke agter eller kan betale.

8.5.2.2 Forstærkende kvalitative egenskaber

Som supplement til de fundamentale kvalitative egenskaber eksisterer de forstærkende kvalitative egen-

skaber, som er bestående af sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. Disse fire

egenskaber bidrager til at adskille mindre nyttig regnskabsinformation fra den mindre nyttige regnskabsin-

formation og bidrager hermed til en samlet forøgelse af den finansielle informations samlede beslutnings-

nytte.26

26 Finansiel Rapportering – teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 207
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De forstærkende kvalitative egenskaber vil blive gennemgået enkeltvis nedenfor:

Sammenlignelighed27 – Denne egenskab har til formål at bidrage til den finansielle rapportering beslut-

ningsnytte. Således har den til formål at gøre den finansielle rapportering virk-

somhedssammenlignelig og tidssammenlignelig. Det skal således være muligt for

en regnskabsbruger at sammenligne årets finansielle rapportering med tidligere

års finansielle rapportering, såvel som at det skal være muligt at sammenligne

virksomheder af samme karakter indbyrdes. Det stiller således krav til, at virk-

somheder alt efter karakter foretager indregning, måling og klassifikation af en gi-

ven transaktion. Således er formålet med regnskabsregulering i et pågældende

land altså at reducere de irrationelle forskelle i regnskabspraksis for at øge sam-

menligneligheden virksomhederne imellem.

Konsistens28 – For at gøre det muligt for regnskabsbruger at lave tidsserieanalyser er det en nød-

vendighed med konsistens i den finansielle regnskabspraksis. Denne regulering

skal være med til at sikre, at der ikke hyppigt skiftes anvendt regnskabspraksis –

altså at der ikke ændres i måleattributter, indtægtskriterier og deslige år for år.

Dermed ikke forstået, at man skal følge førstvalgte regnskabspraksis, da dette kan

medføre, at relevansen af den finansielle ikke længere bidrager til beslutningsnyt-

te. Der skal derfor alene rapporteres om effekten af ændringerne i den anvendte

regnskabspraksis i den finansielle rapportering, såfremt der ændres i anvendt

regnskabspraksis for at bidrage til et mere retvisende billede.

Verificerbarhed29 – Årsregnskabet indeholder på balancen nogle poster, der kan være tilknyttet til en

vis usikkerhed. Det indebærer altså, at der om disse ikke altid eksisterer en objek-

tiv sandhed. Således er der nødsaget til at være en grad af verificerbarhed om-

kring poster med usikkerheder tilknyttet. Det være sig poster som varelagre, som

kan være påvirket af ukurans, debitorer, hvor der hensættes til tab. Ligeledes fin-

der verificerbarhed anvendelse i eventualforpligtelser, som efter ÅRL § 6430 skal

noteoplyses. Typisk eksempel på en eventualforpligtelse kunne være, at der er en

verserende retssag mod virksomheden. Er det mindre end 50% sandsynligt, at

forpligtelsen vil tilflyde virksomheden, skal denne note oplyses, såfremt den ved-

rører perioden. Den skønsmæssige omkostning oplyses typisk af advokaten. Den-

ne bidrager således til verificerbarheden.

27 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 207
28 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 208
29 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 208
30 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
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Rettidighed31 – Denne egenskab har til formål at præsentere regnskabsinformation rettidigt. Så-

ledes skal oplysninger, der ikke længere er aktuelle udelades for at sikre relevan-

sen i den finanselle rapportering.

Forståelighed32 – Regnskabsinformationen skal være forståelig over for 3. mand med grundlæggen-

de kendskab til virksomhedsøkonomi og finansiel rapportering.

8.5.2.3 Tærskelværdi

For at informationen kan komme i betragtning til den finansielle rapportering, skal den opfylde tærskel-

værdien for væsentlighed og nytte større end omkostning.

Væsentlighed er ikke en primær egenskab og kan ikke som kvalitativ egenskab fastlægges i standardsætte-

ne grundet, at denne afhænger af den enkelte virksomheds situation. Væsentlighed er en vigtig tærskel-

værdi, da risikoen for at regnskabsbruger mister overblikket og træffer dårlige beslutninger indtræffer,

såfremt væsentlighed tilsidesættes i den finansielle rapportering og således indeholder oplysninger, der

ikke skaber nytte for regnskabsbruger.33

Nytte større end omkostninger er den anden tærskelværdi, regnskabsinformationen skal overholde, for at

kunne blive medtaget i den finansielle rapportering. Således skal den nytte, informationerne har for regn-

skabsbruger være større end de omkostninger, de har for regnskabsproducenten. Det medvirker altså, at

eksempelvis virksomheder i regnskabsklasse A skal inddrage mindre information i deres rapportering end

eksempelvis en virksomhed i regnskabsklasse C. Således har denne tærskelværdi til formål ikke at belaste

små virksomheder med for høje omkostninger i forbindelse med rapporteringen i forhold til den nytte, det

ville have over for regnskabsbruger.

8.5.2.4 Generalklausulen "det retvisende billede"

Som tidligere benævnt i afsnit 6.1 så bidrager ÅRL § 11 til "brugerbeskyttelse". Det betyder således, at

regnskabsreguleringen har til formål at sikre, at offentliggørelsen af regnskabsinformation skaber beslut-

ningsnytte for regnskabsbrugeren for at undgå, at offentliggørelsen er mangelfuld eller misvisende.

ÅRL § 11 fastslår, at det i årsrapporten kræves, at årsregnskabet giver et retvisende billede, og at ledelses-

beretningen bidrager med en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Såfremt at

lovens bestemmelser ikke fører til et retvisende billede i den pågældende situation, da stilles der krav om at

supplere årsrapporten med de oplysninger, der kan bidrage til, at årsregnskabet giver et revisende billede

31 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 209
32 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 210
33 Finansiel Rapportering – Teori og regulering, 3. udgave, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 210
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(suppleringsklausulen), og hvis disse ikke er tilstrækkelige, er det muligt at fravige enkeltbestemmelser i

loven, således at disse bidrager til et retvisende billede (fravigelsesklausulen).

8.5.2.5 Delkonklusion

Niveau 2 bidrager til den samfundsmæssige målsætning at skabe mest nytteværdi for regnskabslæser. Så-

ledes er der i niveau 2 i begrebsrammen defineret nogle egenskaber, heraf to fundamentalt kvalitative

egenskaber (validitet og relevans), som skal bidrage til, at oplysningerne i årsrapporten skaber højest mulig

nytteværdi for regnskabslæser. Disse to suppleres af yderligere 5 egenskaber, som bidrager til, at validite-

ten og relevansen af regnskabsinformationen skaber højest mulig nytteværdi.

Dette niveau i begrebsrammen bør altså altid være med i virksomhedens overvejelser, hvis man overvejer

ændring i anvendt regnskabspraksis. Dermed bidrager begrebsrammens kvalitetskrav relevans og validitet

samt generelle struktur til at kunne vejlede virksomhederne og dermed regnskabsproducenterne i, hvordan

de kan eksperimentere med forskellige regnskabsformer for at opnå størst nytte hos regnskabsbruger. Her-

under hvordan indregning og måling af investeringsejendomme bedst lægger op til det retvisende billede.

Mere herom i afsnit 9.

8.5.3 Definition på elementer (Niveau 3)

Niveau 3 definerer de elementer en årsrapport består af. Således defineres her, hvorledes poster skal klas-

sificeres.

Begrebsrammen er baseret på det formueorienterede regnskabsparadigme, hvorfor alle definitioner skal

ses fra en balanceorienteret synsvinkel. Den danske begrebsramme udspringer fra IASB's begrebsramme

fra 1989, som definerer, at årsregnskabets elementer alene skal bestå af følgende:

 Aktiver

 Forpligtelser

 Egenkapital

 Indtægter

 Omkostninger

 Totalindkomst
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IASB's begrebsramme fra 1989 definerer ovenstående elementer i årsregnskabet på følgende måde:

Aktiver – "Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenhe-

der, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden"34

Forpligtelser – "Eksisterende pligter for virksomheden opstået som et resultat af tidligere begivenheder,

og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele"35

Indtægter - "Stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning

af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I indtægter indgår

dog ikke indskud fra ejere."36

Omkostninger – "Fald i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af afgang eller værdiforringelse af

aktiver eller stigning i forpligtelser, som medfører fald i egenkapitalen. I omkostninger

indgår dog ikke udlodning eller uddelinger til ejere."37

Totalindkomst – Vedr. årets ændringer på egenkapitalen på baggrund af begivenheder og forhold, der

ikke vedr. transaktioner med ejerne. Totalindkomsten baseres således på alle bevægel-

ser på egenkapitalen – realiserede som urealiserede. Bevægelserne præsenteres i egen-

kapitalnoten jf. ÅRL § 86 a.

Som tidligere benævnt vedrører begrebsrammens definitioner alene balancen. Således er resultatopgørel-

sen ikke eksisterende på begrebsrammeniveau, da denne anses for at være en afledt effekt af balancen i

det formueorienterede paradigme.

8.5.3.1 Delkonklusion

Niveau 3 i den danske begrebsramme, som udspringer fra IASB's begrebsramme fra 1989, der definerer de

elementer årsregnskabet, skal bestå af og hvilke kriterier, der afgør, hvor en økonomisk begivenhed skal

klassificeres i den finansielle rapportering.

Årsregnskabets elementer består af aktiver, forpligtelser, indtægter, omkostninger og totalindkomst. Disse

5 klasser definerer altså den eksterne finansielle rapportering.

34 EY – Indsigt i årsregnskabsloven s. 64
35 EY – Indsigt i Årsregnskabsloven, s. 64
36 EY – Indsigt i Årsregnskabsloven, s. 64
37 EY – Indsigt i Årsregnskabsloven, s. 64
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8.5.4 Indregning og måling (Niveau 4)

Indregning – IASB definerer indregningskriterierne som værende de begivenheder, der posteres i balancen

og resultatopgørelsen. Der er to indregningskriterier jf. IASB's begrebsramme, der skal være opfyldt, før der

kan ske indregning. Disse kriterier er defineret som følger:

 "Det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden."38

 "Posten skal kunne måles validt til kostpris eller dagsværdi"39

Tilsvarende kriterier er at finde i ÅRL § 33.

For at en begivenhed kan blive indregnet i balancen, skal den kunne passere filtret på niveau 3 og skal kun-

ne klassificeres som en af de nævnte elementer heri. Eksempelvis skal et aktiv, for at kunne indregnes, eksi-

stere som økonomisk ressource på balancedagen.

Trods mange aktiver opfylder kriteriet på niveau 3, så er det ikke alle, der opfylder indtægtskriterierne på

niveau 4 som nævnt ovenfor. Det er ikke i ÅRL klart defineret, hvornår det er sandsynligt at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. IASB definerer sandsynligheden som værende "more pro-

bable than not", og at det således skal være mere end 50 % sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil tilflyde eller fragå virksomheden og derved dikterer, hvornår en økonomisk begivenhed er sandsynlig.

Ved enkelte standarder stilles yderligere krav for, at indregningskriteriet vurderes opfyldt. Eksempelvis

stilles der strengere krav til, hvornår en indtægt må indregnes.

Som nævnt ovenfor skal en økonomisk begivenhed kunne måles validt til kostpris eller dagsværdi. I hoved-

parten af anvendte standarder stilles der det krav, at der ved første års indregning skal ske indregning til

kostpris med enkelte undtagelser.

38 Finansiel Rapportering – teori og reguleringer, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 215
39 Finansiel Rapportering – teori og reguleringer, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 215
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Således kan begivenheder, der er for subjektive og arbitrære, skabe vildledende information for regnskabs-

brugere. Den hidtidige regnskabspraksis har grundet forsigtighed i forhold til fejlfriheden været kritiseret,

da virksomheder i vidensamfundet oparbejder usynlige immaterielle aktiver, da disse typisk omkostningsfø-

res ved usikkerhed omkring ovennævnte indregningskriterie på niveau 4. Således indeholder regnskabet

utilstrækkelig information, der kan medføre til lavere værdiansættelse, og dermed ikke bidrager til et retvi-

sende billede med store konsekvenser for virksomheden. Af konsekvenser for virksomheden kan nævnes:

 Undervurdering af aktiver som med den afledte konsekvens, at virksomheden får store egenkapital-

omkostninger.

 Undervurdering kreditværdighed med den afledte konsekvens, at kredityder kræver højere renter og

lavere lånekapacitet.

 Forøget insider handel som en afledt konsekvens af stor asymmetrisk information, der bidrager til et

stort informationsgab grundet markedets vurdering af aktien i forhold til ledelsens skøn over virk-

somhedens værdi. Ovenstående problemstilling er løst med ÅRL, da man har ændret fokus for ind-

regning i årsregnskabet, som det fremgår af IASB begrebsramme til indregning i hele årsrapporten.

Dette kommer til udtryk i illustrationen

jf. figur 5:

Niveau 1:

IASB's indregninger foregår i niveau 1

og finansielle data indregnes således

alene i årsregnskabet og bidrager til

ovenstående problemstilling, der kan

medføre forkert værdiansættelse af

virksomheden hos interessenterne.

Ovenstående betyder altså, at hvis

indregningskriteriet på niveau 4 ikke er

opfyldt, så udholdes denne informati-

on altså af regnskabet og dermed også

for regnskabslæser og er derved insi-

derinformation. Denne sondring er

kaldes poplært for "black and white

accounting"

Niveau 2 og 3:

ÅRL har flyttet IASB's grænse for indregning i årsregnskabet til at vedrøre hele årsrapporten. Det vil altså

sige, at begivenheder, som ikke opfylder kriteriet for indregning – om det være sig at det ikke kan opgøres

validt eller at have mindre end 50 % sandsynlighed for at fremtidige økonomiske fordele, vil tilflyde eller

Figur 5 – Fra årsregnskab til årsrapport (kilde: forfattere og Jens O.
Elling)

Niveau 1:

Finansiel data i
årsregnskabet (black and
white accounting)

Niveau 2:

Finansielle og ikke
finansielle data i
ledelsesberetningen

(Colorized accounting)

Niveau 3:

Finansielle og ikke
finansielle data i den
supplerende beretning

(colorized accounting)
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fragå virksomheden – så er der mulighed for indregning i ledelsesberetningen eller supplerende oplysnin-

ger, såfremt det har relevans for regnskabsbrugeren, som niveau 2 foreskriver. Der er altså her i en popu-

lær vending tale om "colorized accounting", som tilgodeser tidligere nævnte problemstilling ved manglende

informationer i det eksterne regnskab.

På den måde foreskriver ÅRL et krav om, at oplysning om eksempelvis vidensressourcer indgår i ledelsesbe-

retningen, såfremt det opfylder relevanskriteriet i niveau 2 i begrebsrammen. På den måde anses denne

indregning som en uddybning af de immaterielle anlægsaktiver og dermed som en komplettering af balan-

cen40.

Måling (måleattributter)

I dette afsnit vil der blive redegjort for de måleattributter, som anvendes i ÅRL til måling af aktiver og for-

pligtelser.

Måling består i at identificere og klassificere begivenheder på baggrund af forskellige attributter og aspek-

ter.

På baggrund af IASB's begrebsramme måles disse i henhold til det formueorienterede paradigme på bag-

grund af de dagsværdibaserede måleattributter, der skaber højest nytteværdi for regnskabsbrugeren.

Måling af økonomiske fænomener i virksomheden kan blandt andet foretages til dagsværdi eller historisk

kostpris.

Dagsværdi41 – Dagsværdien er den værdi et aktiv eller en forpligtelse kan realiseres til på balancedagen til

uafhængig part.

IASB har indført IFSR 13 (2011) for at definere dagsværdien med en højere detaljeringsgrad.

IFSR 13 (2011) definition af dagsværdien som i sin substans svarer til ÅRL er defineret som følger:

“IFRS 13 Fair Value Measurement applies to IFRSs that require or permit fair value measurements or disclo-

sures and provides a single IFRS framework for measuring fair value and requires disclosures about fair val-

ue measurement. The Standard defines fair value on the basis of an 'exit price' notion and uses a 'fair value

hierarchy', which results in a market-based, rather than entity-specific, measurement."42

Dagsværdien andrager således den værdi, der opnås ved salg af et aktiv eller overdragelse af en forpligtelse

i en ordinær transaktion mellem markedsdeltagere.

40 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 217
41 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 217
42 http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13
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Dagværdi skal ses som en markedsbaseret måling og således ikke en virksomhedsspecifik måling. Dette skal

ses i lyset af, at virksomheden anvender de samme forudsætninger, som markedsdeltageren ville gøre, hvis

de skulle værdiansætte et aktiv eller en forpligtelse. Således værdiansætter virksomheden ud fra de eksi-

sterende markedsforhold og forudsætter i denne forbindelse den tilknyttede risiko. Mere herom i afsnittet

"værdiansættelse af investeringsejendomme".

I ÅRL forekommer 5 andre måleattributter som surrogater til dagsværdien, som alle vil blive gennemgået

nedenfor:

Salgsværdi43 – Salgsværdien andrager den værdi, et aktiv kan sælges til på balan-

cedagen. Tilsvarende er salgsværdien af en forpligtelse den værdi,

som virksomheden skal betale for at indfri sin forpligtelse. Mere

herom i afsnittet "værdiansættelse af investeringsejendomme".

Nettorealisationsværdi44 – Nettorealisationsværdien for et aktiv andrager den værdi, der kan

opnås ved salg af det pågældende aktiv med fradrag for eventuelle

salgs- og distributionsomkostninger. Denne andrager således vær-

dien for alle de fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet forven-

tes at indbringe som led i den normale drift. På den anden side er

nettorealisationsværdien af forpligtelser summen af alle de fremti-

dige nettoudbetalinger, der ude i levetiden for forpligtelsen. Mere

herom i afsnittet "værdiansættelse af investeringsejendomme".

Kapitalværdi45 – Kapitalværdien andrager nutidsværdien på balancedagen af alle

fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet forventes at generere

ved fortsat drift. Forpligtelsen opgøres til kapitalværdi ved nutids-

værdien af summen af alle fremtidige nettoudbetalinger i forpligtel-

sens levetid. Mere herom i afsnittet "værdiansættelse af investe-

ringsejendomme".

Genanskaffelsesværdi/dagsprovenu – Genanskaffelsesværdien for aktiver opgøres til den værdi, et tilsva-

rende aktiv kan erhverves til på balancedagen. Denne værdi fast-

sættes vedr. en forpligtelse, til det provenu en virksomhed ville op-

nå, hvis forpligtelsen blev etableret på balancedagen under samme

vilkår. Mere herom i afsnittet "værdiansættelse af investerings-

ejendomme".

43 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 218
44 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 218
45 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 218
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Historisk kostpris/historiskprovenu – Kostprisen andrager den værdi et aktiv er anskaffet til internt som

eksternt. Det er altså det beløb, der er ydet som vederlag for akti-

vet. Tilsvarende er kostprisen for forpligtelsen det beløb, man i sin

tid modtog som vederlag for forpligtelsen. Mere herom i afsnittet

"værdiansættelse af investeringsejendomme".

Amortiseret kostpris46 – Denne værdi andrager den værdi, som et finansielt aktiv eller passiv

er målt til ved første indregning med fradrag for afdrag, tillæg eller

fradrag fra de samlede afskrivninger på differencen mellem den op-

rindelige indregning og det beløb, der forfalder ved udløb samt fra-

drag for nedskrivninger. Mere herom i afsnittet "værdiansættelse af

investeringsejendomme".

8.5.4.1 Delkonklusion

Niveau 4 i begrebsrammen redegør for de to elementer, indregning og måling. Det er defineret i IASB's

begrebsramme, at før en økonomisk begivenhed kan indregnes, skal det være sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og at posten skal kunne måles validt til kostpris eller dags-

værdi. Substansen af disse kriterier er at finde i ÅRL § 33. En økonomisk begivenhed skal opfylde kriterierne

for niveau 3, før der kan tages stilling til, om denne kan indregnes.

Det skal være over 50 % sikkert, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden før,

der kan ske indregning af en forestående økonomisk begivenhed.

I hovedparten af anvendte standarder stilles der det krav, at der ved første års indregning skal ske indreg-

ning til kostpris med enkelte undtagelser. Tidligere anvendte regnskabspraksis har bidraget til et regnskab,

hvor informationen for regnskabsbruger ikke har været fuldstændig, hvorfor ÅRL har ændret fokus for ind-

regning i årsregnskabet, som det fremgår af IASB begrebsramme til indregning i hele årsrapporten. Således

er man gået fra black and white accounting til colorized accounting for at give regnskabsbrugeren en rele-

vant og fuldstændig regnskabsinformation.

Måling består i at identificere og klassificere begivenheder på baggrund af forskellige attributter og aspek-

ter. På baggrund af IASB's begrebsramme måles disse i henhold til det formueorienterede paradigme på

baggrund af de dagsværdibaserede måleattributter, der skaber højest nytteværdi for regnskabsbrugeren.

Den mest anvendte målattribut er dagsværdi. I ÅRL forekommer 5 andre måleattributter som surrogater til

dagsværdien. Disse består af salgsværdi, kapitalværdi, genanskaffelsesværdi og historisk kostpris. Disse er

nærmere beskrevet i afsnittet "Værdiansættelse af investeringsejendomme"

46 Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, Gads Forlag, s. 219
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8.5.5 Klassifikation og præsentation (Niveau 5)

I dette afsnit vil der blive redegjort for niveau 5, som har til formål at sørge for, at informationen i årsrap-

porten bliver klassificeret og præsenteret korrekt. Det skal dog bemærkes, at dette niveau ikke er udviklet i

nogle af de eksisterende begrebsrammer. Dog giver en kombination af de øvrige 4 niveauer anledning til

korrekt klassifikation og præsentation.

Sidste niveau består i klassifikation og præsentation af et økonomisk fænomen. Når et økonomisk fæno-

men opfylder de benævnte kriterier i de foregående 4 niveauer, er det blot et spørgsmål omkring, hvordan

denne skal klassificeres og præsenteres i årsregnskabsopgørelse, ledelsesberetning samt de supplerende

oplysninger.

For at kunne foretage en korrekt klassifikation af et økonomisk fænomen, der opfylder kriterierne i de 4

første niveauer i begrebsrammen, skal følgende 2 kriterier være opfyldt:

 Egenskaberne eller kriterierne, der ligger til grund for klassifikationerne skal have relevans for regn-

skabsbrugeren og afdække deres informationsniveau.

 På baggrund af de egenskaber og kriterier en transaktion eller begivenhed har, skal det være muligt

at klassificere disse således, at der skabes homogene klasser. Således at disse blandt andet overhol-

der det kriterie, der hedder sammenlignelighed som benævnt tidligere. Det er vigtigt at dette krite-

rie er opfyldt, da der ved aggregering af data, kan mistes en del information, hvilket kan betyde, at

klassifikationerne kan gå hen og blive decideret vildledende, såfremt ovennævnte kriterie ikke er op-

fyldt.

8.5.5.1 Delkonklusion

Niveau 5 består af klassifikation og præsentation af en økonomisk begivenhed. Det handler således om, at

når et økonomisk fænomen har opfyldt kriterierne i de første 4 niveauer, at disse klassificeres og præsente-

res korrekt således, at det bidrager til højest mulig nytteværdi for regnskabsbruger. En klassifikation skal

opfylde 2 kriterier. De to kriterier består i, at begivenheden skal have relevans for regnskabsbruger og af-

dække deres informationsbehov, og at disse kan klassificeres således, at de danner homogene klasser. Er

kriterierne ikke opfyldt, kan det bidrage til vildledende klassifikationer.

8.5.6 Grundlæggende forudsætninger (Niveau 5)

De fundamentale og forstærkende egenskaber, som er beskrevet i afsnittet "kvalitative egenskaber (Niveau

2)" jf. begrebsrammen niveau 2, er helt centrale og grundlæggende for nytteværdiskabelsen for regnskabs-

brugeren. Således er der i ÅRS § 13 opstillet de traditionelle rammebestemmelser i grundlæggende forud-

sætninger, som i sin substans læner sig meget op af de beskrevne egenskaber i begrebsrammen niveau 2.
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De 9 grundlæggende forudsætninger i ÅRL defineres på følgende måde:

"Årsrapporten skal udarbejdes efter nedenstående grundlæggende forudsætninger:

1) Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed).

2) Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans).

3) Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). Anses

flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå.

4) Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller ikke an-

tages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt indregning og må-

ling tilpasses med denne afvikling.

5) Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse (neutrali-

tet).

6) Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet

for betaling (periodisering).

7) Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold (konsi-

stens).

8) Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom de en-

kelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi).

9) Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår (for-

mel kontinuitet). "47

AD 1 – Kravet om klarhed afdækkes af kravet om forstålighed i begrebsrammens niveau 2.

AD 2 – Forudsætningen om substans afdækkes af kravet om validitet i begrebsrammens niveau 2.

AD 3 – Væsentlighed fremgår eksplicit af kvalitetskravene som en tærskelværdi i begrebsrammens niveau

2, da det kræves, at et økonomisk fænomen skal være væsentlig for at skabe nytteværdi for regn-

skabsbruger.

AD 4 – Grundlæggende forudsætning der alene formuleres i ÅRL's § 13

AD 5 – Forudsætningen om neutralitet afdækkes af kravet om samme egenskab i begrebsrammens niveau 2.

AD 6 – Grundlæggende forudsætning der alene omtales i ÅRL's § 13

47 ÅRL § 13 – https://pro.karnovgroup.dk/document/7000734845/1#LBKG20151580_P12
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AD 7 – Denne forudsætning afdækket ved de kvalitative egenskaber som en del af sammenligneligheden jf.

begrebsrammens niveau 2.

AD 8 – Denne forudsætning bidrager til generalklausulen "det retvisende billede", hvor økonomiske fæ-

nomener bruttofiseres. Det betyder således, at man ikke kan nettoficere eksempelvis debitorer og

kreditorer.

AD 9 – Forudsætningen kontinuitet omhandler både den reelle og formelle kontinuitet i årsrapporten.

Med den formelle kontinuitet skal det forstås, at regnskabets primobeløb skal svare til sidste års ul-

timobeløb med det formål at sikre fuldstændigheden af regnskabsinformationen og således bidrage

til sammenlignelighed og gennemsigtighed. Hvad den reelle kontinuitet angår, så har denne til for-

mål at sikre, at der er kontinuitet i regnskabsår, anvendt regnskabspraksis osv. for at sikre sammen-

lignelighed og gennemsigtighed for regnskabsbruger.

8.5.6.1 Delkonklusion

I ÅRL § 13 er opstillet 9 grundlæggende forudsætninger på baggrund af de traditionelle rammebestemmel-

ser. Disse 9 forudsætninger består i: klarhed, substans, væsentlighed, going koncern, neutralitet, periodise-

ring, konsistens, bruttoprincippet og kontinuitet. Hovedparten af disse 9 forudsætninger i ÅRL § 13 er om-

talt i niveau 2 grundet deres centrale betydning for skabelsen af nytteværdi for regnskabsbruger.

8.6 Delkonklusion vedr. regnskabsteori:

Hvordan er begrebsrammen med til at definere det retvisende billede, og hvilket informationsniveau skaber

nytteværdi hos regnskabsbruger?

Det eksterne regnskab indeholder de finansielle oplysninger, som har til formål at afdække informations-

behovet for ressourceejere, som ud fra denne rapportering kan vurdere, hvor de vil allokere deres ressour-

cer hen. Den eksterne regnskabsinformation danner således et væsentlig grundlag for ressourceejernes

allokeringsbeslutninger samt ressourcemarkedernes effektivitet.

Generalklausulen "et retvisende billede" stiller en række kvalitetskrav til regnskabsinformationen, der rap-

porteres til regnskabsbruger. Alle danske virksomheder, der er underlagt dansk regnskabspligt, har pligt til,

at de regnskaber, der offentliggøres, giver et retvisende billede. Der stilles således krav til, at oplysninger i

årsregnskabet skal være forståelige, relevante, gyldige og sammenlignelige.

Af IASB anses investorer og kapitalindskydere som de væsentligste regnskabsbrugere, da disse kræver et så

højt informationsniveau, at øvrige interessentgrupper anses for at få dækket deres informationsbehov,

hvorfor den internationale regnskabsregulering lægger op til et shareholder perspektiv i den finansielle

rapportering.
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Der skelnes mellem to paradigmer ved præsentationen af det eksterne regnskab. De to paradigmer be-

nævnes som det præstationsorienterede- og formueorienterede paradigme.

Det præsentationsorienterede paradigme anser resultatopgørelsen som den primære bestanddel af års-

regnskabet, hvorimod det formueorienterede paradigme anser balancen som den primære bestanddel.

I 2001 gennemførte Danmark et paradigmeskifte til det formueorienterede paradigme i forbindelse med

den nye ÅRL, da man fandt dette mest retvisende og at skabe mest nytteværdi for regnskabslæser, da dette

anses for at være en støtte for aktieanalytikernes værdiansættelse af især børsnoterede virksomheder.

Det formueorienterede paradigme anvender dagsværdimodellen, som er en ex ante måleattribut, der må-

ler overskuddet på balancedagen på baggrund af dagsværdien, som typisk er den tilbagediskonterede kapi-

talværdi eller salgspris for de aktiver og forpligtelser, som virksomheden råder over, og som forventes på

balancedagen at bidrage til positive og negative pengestrømme i fremtiden.

Den danske begrebsramme er delt op i 5 niveauer, som alle har til formål at bidrage til det retvisende bille-

de og skabe nytteværdi hos regnskabsbruger. De 5 niveauer består af brugernes informationsbehov, kvali-

tative egenskaber, definition af elementer, indregning og måling og klassifikation og præsentation.

ÅRL § 12 stk. 2 foreskriver, at årsregnskabet skal støtte regnskabsbruger i deres økonomiske beslutninger.

For at oplysningerne i det eksterne regnskab skal kunne skabe mest nytteværdi for regnskabsbrugeren, skal

de økonomiske oplysninger have relevans og være valide. Disse to kvalitative egenskaber suppleres af yder-

ligere 5 egenskaber, som bidrager til, at validiteten og relevansen af regnskabsinformationen skaber højest

mulig nytteværdi.

Disse to kvalitetskrav samt den generelle struktur bidrager til at kunne vejlede virksomhederne, og dermed

regnskabsproducenterne i, hvordan de kan eksperimentere med forskellige regnskabsformer for at opnå

størst nytte hos regnskabsbrugeren. Herunder hvordan indregning og måling af investeringsejendomme

bedst lægger op til det retvisende billede. Mere herom i afsnit 10.

Ud fra IASB's begrebsramme fra 1989 er det defineret, hvilke elementer årsregnskabet skal bestå af, og

hvilke kriterier der afgør, hvorledes en økonomisk begivenhed skal klassificeres. Ud fra denne begrebsram-

me skal en økonomisk begivenhed altså klassificeres som et aktiv, en forpligtelse, indtægt, omkostning og

eller totalindkomst. Disse 5 klasser definerer altså den eksterne finansielle rapportering

Som 4. led i begrebsrammen redegøres der for indregning og måling. Det er defineret i IASB's begrebsram-

me, at før en økonomisk begivenhed kan indregnes, skal det være sandsynligt, at fremtidige økonomiske
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fordele vil tilflyde virksomheden, og at posten skal kunne måles validt til kostpris eller dagsværdi. Substan-

sen af disse kriterier er at finde i ÅRL § 33. En økonomisk begivenhed skal kunne klassificeres som et af de

tidligere 5 nævnte elementer, før der kan tages stilling til, om denne kan indregnes.

I hovedparten af anvendte standarder stilles der det krav, at der ved første års indregning skal ske indreg-

ning til kostpris med enkelte undtagelser. Tidligere anvendte regnskabspraksis har bidraget til et regnskab,

hvor informationen for regnskabsbruger ikke har været fuldstændig, hvorfor ÅRL har ændret fokus for ind-

regning i årsregnskabet, som det fremgår af IASB begrebsramme til indregning i hele årsrapporten. Således

er man gået fra black and white accounting til colorized accounting for at give regnskabsbruger en relevant

og fuldstændig regnskabsinformation.

Måling består i at identificere og klassificere begivenheder på baggrund af forskellige attributter og aspek-

ter. På baggrund af IASB's begrebsramme måles disse i henhold til det formueorienterede paradigme på

baggrund af de dagsværdibaserede måleattributter, der skaber højest nytteværdi for regnskabsbrugeren.

Den mest anvendte målattribut er dagsværdi. I ÅRL forekommer 5 andre måleattributter som surrogater til

dagsværdien. Disse består af salgsværdi, kapitalværdi, genanskaffelsesværdi og historisk kostpris. Disse er

nærmere beskrevet i afsnittet "Værdiansættelse af investeringsejendomme". Disse måleattributter vil blive

gennemgået nærmere i afsnit 10 i henhold til værdiansættelsesmetoder af investeringsejendomme.

Begrebsrammen behandler i sit sidste niveau klassifikation og præsentation af en økonomisk begivenhed.

Det handler således om, at når et økonomisk fænomen har opfyldt kriterierne i de første 4 niveauer, at

disse klassificeres og præsenteres korrekt, således at det bidrager til højest mulig nytteværdi for regn-

skabsbruger. En klassifikation skal opfylde 2 kriterier. De to kriterier består i, at begivenheden skal have

relevans for regnskabsbruger og afdække deres informationsbehov, og at disse kan klassificeres således, at

de danner homogene klasser. Er kriterierne ikke opfyldt, kan det bidrage til vildledende klassifikationer.

I ÅRL § 13 er opstillet 9 grundlæggende forudsætninger på baggrund af de traditionelle rammebestemmel-

ser. Disse 9 forudsætninger består i: klarhed, substans, væsentlighed, going koncern, neutralitet, periodise-

ring, konsistens, bruttoprincippet og kontinuitet. Hovedparten af disse 9 forudsætninger i ÅRL § 13 er om-

talt i niveau 2 grundet deres centrale betydning for skabelsen af nytteværdi for regnskabsbruger.

Begrebsrammen danner altså en tragt for økonomiske begivenheder, som resulterer i en præsentation af

homogene økonomiske oplysninger, der bidrager til en gennemsigtighed og sammenlignelighed for regn-

skabsbruger. Således er det af stor betydning, at regnskabsproducenten forstår at præsentere de finansiel-

le informationer i henhold til begrebsrammens bestemmelser for at skabe højest nytteværdi for regnskabs-

læser. Der er altså ikke tale om en simpel formel til, hvordan man skaber højest informationsniveau og
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dermed nytteværdi for regnskabslæser. Alt andet lige kan man dog konkludere, at skiftet til det formueori-

enterede regnskabsparadigme i forbindelse med vedtagelsen af ÅRL i 2001 har bidraget til et mere retvi-

sende billede af en virksomheds værdi. Dette paradigme understøtter samtidig nutidens mest anvendte

dagsværdimodeller til værdiansættelse af investeringsejendomme.
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9 Indregning af investeringsejendomme

9.1.1 Investering

Investering er typisk køb af et aktiv i form af afgivelse af likviditet, mod forventning om løbende driftsover-

skud og/eller fremtidig værdistigning af aktivet, således at aktivet over tid giver et positivt afkast, der af-

spejler den risiko, man har pådraget sig ved at investere i det pågældende aktiv.

Den indskudte likviditet kan være overskudslikviditet fra andre aktiviteter, eller det kan være optagelse af

gæld til at foretage investeringer.

En investering kunne f.eks. være at købe en virksomhed, optimere den og sælge den igen efter nogle år.

Det kunne også være at købe noterede værdipapirer, for herefter at modtage udbytte og sælge dem efter-

følgende med fortjeneste.

Det kunne også være at købe en ejendom og udleje den med henblik på løbende driftsoverskud og en frem-

tidig gevinst ved salg af ejendommen.

En driftsvirksomhed kan over tid opspare så meget overskudslikviditet, at de ønsker om at eje den bygning,

de bor i, og ser det som en fornuftig og måske sikker placering af de optjente og opsparede overskud fra

tidligere år.

I regnskabsmæssig sammenhæng findes der flere forskellige typer af ejendomme, herunder domicilejen-

domme, handelsejendomme og investeringsejendomme. Derudover findes der ejendomme under opførsel

til eget brug, ejendomme under opførsel til 3. part og 3. parts opførsel af ejendom til eget brug48.

Hovedfokus i denne opgave er investeringsejendomme. For at kunne definere investeringsejendomme, er

det dog vigtigt at kende forskel på de forskellige typer af ejendomme.

De forskellige typer af ejendomme, der findes, er ikke direkte defineret i årsregnskabsloven. I stedet benyt-

tes henholdsvis regnskabsvejledningen samt de internationale regnskabsstandarder til at definere de for-

skellige typer af ejendomme.

48 RV 17.2.3
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9.1.1.1 Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er eksempelvis49:

 Ejendomme, der er udlejet

 Ejendomme, der er tomme, men ejet med henblik på udlejning

 Ejendomme, hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt

 Investeringsejendomme, der er under ombygning, renovering mv. med henblik på at sikre fortsat

anvendelse som investeringsejendom

 Investeringsejendomme, der udbydes til salg, og som ikke ombygges eller renoveres med henblik på

salg, forbliver investeringsejendomme. Investeringsejendomme overføres derimod til handelsejen-

domme, når ejendommen i væsentligt om fang ombygges eller renoveres med henblik på salg.

Det vil sige at ejendomme, der ejes med henblik på at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinst eller begge

dele, er investeringsejendomme. Det kan f.eks. være en virksomhed, der erhverver en ejendom med hen-

blik på at udleje den og derved opnå lejeindtægter og senere hen sælge ejendommen, og derved opnå ka-

pitalgevinst.

9.1.1.2 Handelsejendomme

Begrebet handelsejendomme benyttes om ejendomme, der er købt med henblik på salg. Det kan f.eks.

være, at der er købt en ejendom med henblik på salg, men at ejendommen først skal renoveres og sættes i

stand, således at værdien forhøjes. I det scenarie vil der være tale om en handelsejendom. Det er ikke må-

let med handelsejendommen, at den først skal udlejes, og der skal opnås lejeindtægter – i så fald ville der

være tale om en investeringsejendom. Det kan således godt være tidligere investerings- eller domicilejen-

domme, der nu skal sælges. En investeringsejendom vil dog typisk overføres til handelsejendom, når ejen-

dommen i væsentlig omfang ombygges eller renoveres med henblik på salg5051.

En handelsejendom kan således anses for at være på "varelager", da den blot er købt med hurtigt handel

(0-3 år) for øje.

Varebeholdninger kan jf. ÅRL § 45 optages til kostpris, der beregnes på grundlag af vejede gennemsnitspri-

ser, FIFO-metoden (first-in-first-out) eller anden lignende metode, som afspejler værdien af den fysiske

varebeholdning på balancedagen.

Handelsejendomme kan jf. ÅRL § 38 ikke optages til dagsværdi.

49 RV 17.2.2
50 RV 17.2.2
51 IAS 40 pkt. 9
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9.1.1.3 Domicilejendomme

Domicilejendomme er ejendomme, som virksomheden har anskaffet med henblik på at drive sin almindelig

forretning fra, f.eks. produktion, administration, lager osv. Det er typisk virksomheder, der driver almindelig

drift med et produkt, hvor selve ejendomsanskaffelsen ikke er det væsentlige for virksomhedens forret-

ningsområde. Det er altså ejendom, virksomheden har anskaffet med henblik på at drive virksomheden fra

og i og ikke med hovedformål at opnå lejeindtægter og kapitalgevinst ved realisation52.

9.1.1.4 Ejendomme under opførsel

Ejendomme, der er under opførsel, er ejendomme, der er i opførselsprocessen. Der kan både være tale om

egen opførsel af bygninger, opførsel for 3. part eller 3. part der opfører for en.

Ejendomme under opførsel kan ikke være investeringsejendomme. Heller ikke selv om ejendommen frem-

adrettet skal benyttes som investeringsejendom53.

Når ejendommen står færdig, kan den overgå til at være investeringsejendom54.

9.1.2 Delkonklusion

Hvilke typer ejendomme findes der, og hvad er karakteristika for de forskellige ejendomstyper?

Når der skal udarbejdes regnskaber, og en virksomhed ejer ejendomme, der skal indarbejdes heri, findes

der en række forskellige ejendomstyper.

Overordnet findes der fire typer ejendomme:

 Investeringsejendomme

 Handelsejendomme

 Domicilejendomme

 Ejendomme under opførsel (egen opførsel, for 3. part, eller 3. part der opfører for en)

Vi har brug for at kunne definere de forskellige ejendomstyper for at kunne skelne mellem, hvilke ejen-

domme der er investeringsejendomme, som denne opgave omhandler, og hvilke ejendomme der ikke er

investeringsejendomme.

Da investeringsejendomme kan indregnes efter særlige regler i årsregnskabsloven, har det derfor stor be-

tydning, hvordan en given ejendom kategoriseres.

52 IAS 40 pkt. 5
53 RV 17.2.3
54 RV 17.6.6
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For at en ejendom kan kategoriseres som investeringsejendom, skal ejendommens formål være at opnå

lejeindtægter og/eller kapitalgevinst ved salg af ejendommen.

9.2 Regnskabsmæssig behandling af ejendomme efter den gamle årsregnskabs-

lov

For at kunne analysere sig frem til en forskel mellem henholdsvis den nye og den gamle årsregnskabslov,

gennemgås her den regnskabsmæssige behandling af ejendomme efter den gamle årsregnskabslov. Alle

referencer i dette afsnit er derfor til den gamle regnskabslov, medmindre andet er angivet.

9.2.1 Hovedaktivitet

For at kunne definere hvordan en ejendom skal indregnes i årsregnskabet, er det vigtigt at bestemme, hvad

selskabets hovedaktivitet er.

Der skal i selskabets årsrapport angives, hvilken hovedaktivitet selskabet har. Hovedaktivitet skal beskrives i

ledelsesberetningen – alternativt i en note til årsregnskabet, hvis der ikke er nogen ledelsesberetning i års-

rapporten.

Hvis virksomheden producerer og sælger et produkt, men samtidig ejer bygninger og samtidig ejer bygnin-

ger, der udlejes, vil det være et fortolkningsspørgsmål, hvad den primære hovedaktivitet er.

Er det omsætningsfordeling, aktivmassen eller noget helt tredje, der bestemmer hovedaktiviteten? Oftest

erfares det, at det er virksomhedens aktive investeringer, der danner grundlag for hovedaktivitet og ikke en

passiv investering i investeringsejendomme. Virksomheder, der ikke har investeringsaktivitet som eneste

hovedaktivitet, vil normalt ikke kunne dagsværdiregulere efter § 38.

Hvis selskabet kun har ejendomme, der udlejes, vil der ikke være tvivl om, at selskabets hovedformål er

investeringsaktiviteter.

Nogle virksomheder vælger at placere deres ejendom i et separat selskab ud fra et forretningsmæssigt

synspunkt, så man ikke mister ejendommen ved en eventuel konkurs. Desuden kan det også være en god

idé at have ejendommen placeret i et særskilt selskab, hvis driften på et tidspunkt skal sælges, og man der-

ved kan sælge driftsselskabet uden også at skulle enten sælge ejendommen med, eller skulle til at sælge

ejendommen ud af driftsselskabet med dertilhørende skattemæssige konsekvenser.

I en sådan situation vil der være to selskaber med hver deres hovedaktivitet.
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9.2.2 Hovedregel

Hovedreglen for indregning af anlægsaktiver efter den gamle årsregnskabslov er § 40, hvor der står, at sel-

skaber skal indregne anlægsaktiver efter kostprisen. Her skal indeholdes alle de omkostninger, der er foran-

lediget af anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Hvis et selskab har købt en ejendom, anses denne for et anlægsaktiv (medmindre den er købt som en han-

delsejendom). Ejendommen optages i regnskabet med i de beløb (likvider), det har kostet at erhverve ejen-

dommen, indtil ejendommen er klar til at blive taget i brug. Det vil sige inklusiv eventulle advokatomkost-

ninger, eventuelle renter ved byggelån o.l.55

Der skal fastlægges en levetid og en scrapværdi for aktivet. Scrapværdien er den værdi, aktivet kan realise-

res til ved f.eks. et salg eller skrotning på et givent tidspunkt fratrukket de omkostninger, der er forbundet

hermed.

Når aktivets levetid er fastsat, skal aktivet afskrives over denne periode. Afskrivningerne skal være systema-

tiske56.

Hvis aktivets værdi falder hurtigere, end der afskrives, skal der foretages en nedskrivning til genindvin-

dingsværdien. Genindvindingsværdien er den højeste af enten kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket

forventede omkostninger til salg57.

9.2.3 Mulighed for opskrivning

Ifølge årsregskabsloven § 41 kan virksomheden vælge at opskrive til dagsværdi. Vær opmærksom på, at der

står "vælge" – ikke "skal".

Det vil altså sige, at der er mulighed for at opskrive ejendomme efter denne regel til dagsværdien. Således

kan man oplyse ejendommens faktiske værdi i regnskabet.

Man kan forestille sig en situation, hvor der er købt en ejendom for 10 år siden, og der er foretaget syste-

matiske afskrivninger på ejendommen. Med ejendomsmarkedets op- og nedgange de sidste ti år, er det

ikke sikkert, at en kostprisbetragtning med systematiske afskrivninger afspejler det mest retvisende billede

af ejendommens værdi.

Det er her muligt at benytte sig af § 41 og dermed opskrive ejendommen til dagsværdi.

55 ÅRL § 40
56 ÅRL § 43
57 ÅRL § 42.
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Man skal herefter fortsat afskrive efter de gældende regler i § 43.

Dog skal disse foretagne opskrivninger føres og bindes på en post under egenkapital, der hedder "Reserve

for opskrivning". Der kan ikke udloddes udbytte af denne opskrivningsreserve.

Opskrivningsreserven kan kun formindskes ved at realisere aktivet, nedskrives på grund af lavere genind-

vindingsværdi, der afsættes udskudt skat der er forbundet med ejendommen eller tilbageføres grundet

ændret regnskabsmæssigt skøn. Opskrivningsreserven kan ikke formindskes ved virksomhedens under-

skud58.

9.2.4 Investeringsvirksomhed

For virksomheder, der har investeringsvirksomhed som hovedaktivitet, er der mulighed for at indregne

aktiver og dertilhørende gældsforpligtelser til dagsværdi jf. ÅRL § 38.

Dette betyder, at der er mulighed for at indregne en ejendom til dagsværdi i lighed med reglerne i § 41, dog

skal opskrivningerne ikke føres over egenkapitalen, men må føres direkte i resultatopgørelsen. Opskrivnin-

gerne skal heller ikke bindes på en særskilt post på egenkapitalen. Dette betyder, at der kan udloddes ud-

bytte af opskrivningerne, da opskrivningerne tilføres de frie reserver.

Det er kun virksomheder, der har investeringsvirksomhed som eneste hovedaktivitet, som har mulighed for

at opskrive efter § 38.

Hvis virksomheden derfor både har drift i form af f.eks. produktion og salg af varer og samtidig har en ejen-

dom, der udlejes, vil hovedaktiviteten være produktion og salg af varer og det vil således ikke være muligt

at opskrive efter § 38.

Hvis virksomheden derimod kun har investeringsejendomme, der er købt med henblik på at opnå lejeind-

tægter og opnå kapitalgevinst ved realisation, vil der være mulighed for at opskrive til dagsværdi over resul-

tatopgørelsen, som påvirker de frie reserver, således at der kan udloddes udbytte af opskrivningen.

9.2.5 Indregning af gæld ved § 38

Jf. ÅRL § 38 skal forbundne finansielle forpligtelser tilhørende de aktiver, der dagsværdireguleres, også

dagsværdireguleres.

Det vil sige, at hvis der er gæld i f.eks. en investeringsejendom, der opskrives til dagsværdi efter ÅRL § 38,

skal den tilhørende gæld (værende f.eks. realkreditlån, bankgæld mv.) også optages til dagsværdi.

58 ÅRL § 41 stk. 3
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9.2.6 Regler ved indregning i modervirksomhed

Når en virksomhed ejes af en anden virksomhed kaldes den ejede virksomhed for dattervirksomhed og den

ejende virksomhed for modervirksomhed. Der skal indregnes kapitalandele i modervirksomheden samt

udarbejdes et koncernregnskab.

Selskabet kan dog undgå at lave koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet

tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser59:

 En balancesum på 36 mio.kr.

 En nettoomsætning på 72 mio.kr.

 Et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftiget i løbet af regnskabsåret på 50.

Der er dog intet til hinder for at udarbejde koncernregnskab, selvom virksomheden er under grænserne.

Når der skal indregnes kapitalandele i en modervirksomhed, kan dette også gøres på flere forskellige meto-

der. Hovedreglen er ÅRL § 40, at der indregnes til kostpris. Der er herefter mulighed for at indregne kapital-

andelene til indre værdi jf. ÅRL § 43a. Indre værdi svarer til dattervirksomhedens egenkapital.

Ifølge ÅRL § 43a, stk. 2 gælder, at virksomheden skal indregne og måle den regnskabsmæssige indre værdi

efter egen regnskabspraksis.

Det vil altså sige, at når modervirksomheden skal indregne dattervirksomheden som en kapitalandel, skal

der være samme regnskabspraksis i dattervirksomheden, som der er i modervirksomheden. Såfremt der

ikke er samme regnskabspraksis, er det nødvendigt at lave et "skyggeregnskab", hvor man udarbejder dat-

tervirksomhedens regnskab efter samme regnskabspraksis som modervirksomhedens. Herefter har man

indregningsgrundlaget i modervirksomhedens regnskab.

Samme regler gælder, når der skal udarbejdes koncernregnskab. Dattervirksomhedens regnskab skal have

samme regnskabspraksis som modervirksomhedens, ellers skal der laves et "skyggeregnskab", der kan bru-

ges til konsolideringen.

59 ÅRL § 110
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9.2.7 Eksempel

En koncern ser ud som nedenstående

I ovenstående situation ejer holdingselskabet 100% af både investeringsejendomsselskabet og driftsselska-

bet.

I denne situation kan investeringsejendomsselskabet godt indregne ejendommene efter § 38, da selskabets

hovedaktivitet er investeringsaktiviteter.

Dette betyder også, at selskabet kan opskrive over resultatopgørelsen. Opskrivningerne påvirker egenkapi-

talens frie reserver via resultatopgørelsen. Dette betyder også, at der kan udloddes udbytte af opskrivnin-

gerne fra investeringsejendomsselskabet til holdingselskabet.

Ved indregning af kapitalandele i holdingselskabet, skal der så laves et "skyggeregnskab", hvor regnskabs-

praksis følger holdingselskabets.

Hvis holdingselskabets hovedaktivitet ikke består i investering, kan der ikke indregnes efter ÅRL § 38. Der

må i stedet benyttes reglerne i §§ 40 og 41, hvor ejendomme indregnes til kostpris med opskrivninger, der

bindes på en reserve i egenkapitalen og med løbende afskrivninger. Når egenkapitalen bindes på en bun-

den reserve, er der ikke mulighed for at udlodde udbytte heraf.

Investerings-
ejendomssel- Driftsselskab

Holdingselskab

Aktio-
nær

Figur 6 – Selskabsstruktur med holdingselskab (kilde: forfattere)
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Det samme gør sig gældende i den situation, hvor der skal udarbejdes koncernregnskab. Koncernregnska-

bet udarbejdes i det øverste selskab, det vil her sige i holdingselskabet.

Her skal alle regnskabsposter følge moderselskabets regnskabspraksis, hvorfor der i lighed ved indregning

af kapitalandele skal udarbejdes et skyggeregnskab til brug for konsolidering i holdingselskabet.

Til dels giver ovenstående situation noget rod i forhold til gennemsigtigheden, da det ikke er muligt for

regnskabslæseren at se sammenhængen mellem investeringsejendomsselskabet og holdingselskabet, da

der er behov for at lave et skyggeregnskab til brug for indregning af regnskabet i holdingselskabet.

Derover er det ikke mulighed for den ultimative hovedaktionær at trække udbytte ud på baggrund af de

opskrevne værdier, da de bindes på egenkapitalreserven i holdingselskabet.

Hvis den ultimative hovedaktionær havde ejet investeringsejendomsselskabet direkte uden et holdingsel-

skab jf. nedenstående model, ville opskrivningerne være tilgået den frie egenkapital, som det ville være

muligt at udlodde udbytte af.

Figur 7: Intet holdingselskab (kilde: forfattere)

Et mellemselskab i form af holdingselskabet gør, at dette nu ikke er muligt. Dette på trods af at ejendom-

men i investeringsejendomsselskabet hverken bliver mindre eller mere værd af, at der kommer et mellem-

selskab.

Man kan spørge sig selv, hvorfor en selskabskonstruktion, hvor der er et holdingselskab mellem investe-

ringsejendomsselskabet og aktionæren, skulle forhindre udlodning af udbytte hele vejen ud til aktionæren,

når en konstruktion, hvor aktionæren ejer investeringsejendomsselskabet direkte uden et holdingselskab,

ikke ville forhindre et udbytte ud til aktionæren.

Investerings-
ejendomsselskab

Driftsselskab

Aktio-
nær
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9.2.8 Delkonklusion

Hovedreglen i den gamle årsregnskabslov er, at materielle anlægsaktiver, herunder også investeringsejen-

domme, indregnes til kostpris, og der skal foretages systematiske afskrivninger ned til scrapværdi.

Der er dog mulighed for at opskrive ejendomme til dagsværdi efter henholdsvis § 41 og § 38.

Ifølge § 41 opskrives der over egenkapitalen, og opskrivningen bindes på en særskilt post, således at der

ikke kan udloddes udbytte heraf. Derudover skal der fortsat afskrives over aktivets levetid ned til scrapvær-

di.

Ifølge § 38 skal der dagsværdireguleres over resultatopgørelsen, og dagsværdireguleringen bliver derfor

disponeret direkte på den frie egenkapital, hvoraf der kan udloddes udbytte. Der skal ikke afskrives på

ejendommen, når § 38 reglerne benyttes.

Ved indregning i moderselskabet, både når det gælder kapitalandele og ved udarbejdelse af koncernregn-

skab, skal dattervirksomheder følge moderselskabets regnskabspraksis. Hvis modervirksomheden ikke har

investering som hovedaktivitet, hvor dattervirksomheden har det, vil det altså være nødvendigt at lave et

skyggeregnskab i datterselskabet, hvor ejendommen indregnes efter § 41. Det vil sige til kostpris med

bundne opskrivninger over egenkapitalen og med systematiske afskrivninger.

Heri har man dels mistet noget gennemsigtighed i og med, at der ikke er overensstemmelse mellem det

officielle regnskab, dattervirksomheden, der har investeringsejendomme, der indregnes efter § 38, har

aflagt, og moderselskabets indregning af kapitalandelen og udarbejdelse af koncernregnskab, dels er det

heller ikke muligt at udlodde udbytte fra moderselskabet til aktionæren af opskrivningen til dagsværdi,

hvorimod det ville være muligt, hvis aktionæren ejede dattervirksomheden, der har investeringsejendom-

me uden et holdingselskab, der ligger imellem.

9.3 Ny årsregnskabslov

Tidligere i denne opgave har der været henvisninger til den gamle årsregnskabslov. Fremadrettet vil hen-

visninger til årsregnskabsloven været til den nye årsregnskabslov medmindre andet er anvist.

Folketinget vedtog d. 25. maj 2015 en ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne er relativt omfattende.

Med den nye ændring af årsregnskabsloven har man forsøgt at tilpasse den danske årsregnskabslov til de

internationale standarder (IFRS).

Samtidig implementeres det nye EU-regnskabsdirektiv, der blev vedtaget i sommeren 2013.
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Den nye årsregnskabslov skal implementeres på årsregnskaber, der begynder d. 1. januar 2016 og fremef-

ter60.

Det har været muligt for virksomheder at førtidsimplementere den nye årsregnskabslov, hvis dette har

været et ønske.

I den nye årsregnskabslov er der bl.a. nye regler omkring indregning af investeringsejendomme i selskabers

årsrapport.

Disse regler går ud på, at selskaber kan indregne investeringsejendomme efter ÅRL § 38 selvom investe-

ringsaktivitet ikke er virksomhedens eneste hovedaktivitet.

I den nye årsregnskabslovs § 38 står der specifikt, at det er investeringsejendomme, der løbende kan regu-

leres til dagsværdi, hvorimod der i den gamle årsregnskabslov stod, at der var en række forskellige aktiver,

der kunne reguleres til dagsværdi.

Der er altså en ændring i hvilke typer af aktiver, der kan indregnes til dagsværdi efter § 38, da det nu kun er

investeringsejendomme.

Samtidig er afsnittet i årsregnskabsloven, der omhandler at de finansielle forpligtelser, der er forbundet

med aktiverne, der indregnes til dagsværdi, fjernet. Dette betyder, at gælden nu skal optages til amortise-

ret kostpris, uanset hvordan aktiverne indregnes.

9.3.1 Indregning efter § 40 og § 41 efter den nye årsregnskabslov

Anlægsaktiver skal som udgangspunkt fortsat indregnes efter ÅRL § 40, hvor kostprisen (de likvider, der er

betalt) inklusiv afholdte omkostninger indtil aktivet er klar til at blive taget i brug, er det beløb, aktivet skal

optages til i balancen.

Der kan fortsat opskrives på aktiverne jf. ÅRL § 41 til dagsværdi. Der er dog kommet en ny bestemmelse ind

i ÅRL § 41.

Tidligere har man skullet binde opskrivningen særskilt på egenkapitalen, således at der ikke kunne udloddes

udbytte af opskrivningen. Dette er fortsat tilfældet, men tidligere har det kun være muligt at opløse op-

skrivningen ved at realisere aktivet, nedskrive på grund af lavere genindvindingsværdi, nedskrive henlæg-

gelsen med den del af den udskudte skat, der var forbundet med aktivet eller tilbageførsel af nedskrivnin-

gen på grund af regnskabsmæssige skøn.

60 Deloitte – Ændring af årsregnskabsloven – betyder det noget for mit årsregnskab?
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I t.kr.

Ejendom kostpris 1.000

Ejendom opskrivning 300

Regnskabsmæssig værdi 1.300

Afskrivninger (afskrives over 30 år) År 0 År 1 År 2 År 3

Del af afskrivning på kostpris 33 33 33

Del af afskrivning på opskrivning 10 10 10

Afskrivninger i alt 43 43 43

Ejendom, kostpris 1.000 1.000 1.000 1.000

Ejendom, opskrivning 300 300 300 300

Afskrivninger - (43) (86) (129)

Ejendom i alt 1.300 1.257 1.214 1.171

Egenkapital, fri 1.000 967 934 901

Egenkapital, bunden 300 290 280 270

Egenkapital i alt 1.300 1.257 1.214 1.171

Ejendom, kostpris 1.000 1.000 1.000 1.000

Ejendom, opskrivning 300 300 300 300

Afskrivninger - (43) (86) (129)

Ejendom i alt 1.300 1.257 1.214 1.171

Egenkapital, fri 1.000 957 914 871

Egenkapital, bunden 300 300 300 300

Egenkapital i alt 1.300 1.257 1.214 1.171

NY ÅRL

Gammel ÅRL

Nu er der tilføjet et 5. punkt, hvor der står, at opskrivningen skal reduceres i værdi som følge af afskrivnin-

ger.

Med den nye årsregnskabslov vil den frie egenkapital blive større og den bundne egenkapital blive mindre

over tid i forhold til den gamle årsregnskabslov.

Eksempel jf. nedenstående, hvor der i et selskab ejes en ejendom, der har kostet 1.000 t.kr., er der opskre-

vet med 300 t.kr., således at ejendommens regnskabsmæssig værdi i alt er 1.300 t.kr.

Der er ingen gældsforpligtelser tilknyttet ejendommen, således er der i år 0 en egenkapital på 1.300 t.kr.,

hvoraf de 1.000 t.kr. er fri egenkapital og de 300 t.kr. er bunden egenkapital.

Der er for at forenkle eksemplet ikke medtaget lejeindtægter, udgifter eller øvrige aktiver eller forpligtelser.

Som det ses i eksemplet til venstre, vil

egenkapitalen total være den samme år

efter år efter henholdsvis både den nye og

den gamle årsregnskabslov.

Der, hvor der er en forskel, er, hvorvidt den

totale egenkapital er bunden eller fri.

Da man med den nye bestemmelse i den

nye årsregnskabslov skal afskrive på hen-

læggelsesreserven, vil en del af afskrivnin-

gen nedbringe den bundne egenkapital,

mens den frie egenkapital vil blive for-

holdsmæssigt større.

Dette vil til dels betyde noget i forhold til

ejerne, da det er muligt at udlodde udbytte

alene af den frie egenkapital. Når denne

vokser relativt mere i forhold til tidligere, vil

det være muligt at udlodde mere udbytte –

som kan bruges til yderligere investering i

ovenlæggende selskaber, benyttes til pri-

vatforbrug (hvis det udloddes hele vejen ud) eller andet.

Figur 8 - konsekvens ny og gl årl - kilde: Forfattere
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Derudover må det antages, at øvrige interessenter vil se mere positivt på virksomheden jo mere fri egenka-

pital, der er.

9.3.2 Reglerne efter § 38

Ifølge den gamle årsregnskabslovs § 38 skulle selskabets hovedaktivitet være investeringsvirksomhed, før

der kunne dagsværdireguleres efter ÅRL § 38.

Formuleringen, med at hovedaktiviteten skal være investeringsvirksomhed, er fjernet i den nye årsregn-

skabslov. Det betyder, at selskaber som både har investeringsejendom og anden drift, og hvor hovedaktivi-

teten ikke alene er investeringsvirksomhed, nu godt kan benytte sig af reglerne i ÅRL § 38. Dermed kan

investeringsejendomme dagsværdireguleres over resultatopgørelsen uanset hovedaktivitet.

Denne dagsværdiregulering over resultatopgørelsen har effekt direkte på den frie egenkapital, og der skal

ikke bindes noget under reserve for opskrivning.

I § 38 står der kun 'investeringsejendomme'. Det vil sige, at domicilejendomme og handelsejendomme fort-

sat ikke kan opskrives til dagsværdi efter reglerne i ÅRL § 38.

9.3.3 Regler ved indregning i modervirksomhed

De nye regler har også stor effekt på, hvordan kapitalandele skal indregnes i modervirksomheden, og hvor-

dan koncernregnskabet skal præsenteres.

Har man haft en koncern som tidligere præsenteret med et holdingselskab, og to underselskaber: et drifts-

selskab og et ejendomsinvesteringsselskab, har det været muligt at indregne ejendommene efter § 38 i

ejendomsinvesteringsselskabet, men der har været behov for at lave et skyggeregnskab, når der skulle ind-

regnes kapitalandele og udarbejdes koncernregnskab i moderselskabet.

Dette skyldtes, at man skulle have samme regnskabspraksis, og at moderselskabet ikke måtte benytte reg-

lerne i § 38, hvis hovedaktiviteten ikke var investeringsvirksomhed.

Med den nye årsregnskabslov er der ikke krav om, at et selskabs hovedaktivitet skal være investeringsvirk-

somhed, før selskabet må indregne investeringsejendomme til dagsværdi.

Der er altså ikke længere noget i vejen for, at et holdingselskab indregner en underliggende virksomhed,

der har investering som hovedaktivitet og benytter reglerne i § 38 til den regnskabsmæssige indre værdi,

dette selskab har.



Nikolaj Duus Nørgaard HD(R) Afgangsprojekt 10. maj 2016
Kim Røssel Petersen Copenhagen Business School

Side 54 af 80

Dattervirksomhed

Officielt regnskab efter § 38 År 1 År 2 År 3 År 4

Ejendom kostpris 1.000 1.000 1.000 1.000

Ejendom opskrivning 300 300 300 300

Regnskabsmæssig værdi ejendom 1300 1300 1300 1300

Egenkapital, fri 1.300 1.300 1.300 1.300

Egenkapital, bunden 0 0 0 0

Egenkapital i alt 1300 1300 1300 1300

Indregning i modervirksomhed

Kapitalandele 1.300 1.300 1.300 1.300

Egenkapital, fri 1.300 1.300 1.300 1.300

Egenkapital, bunden 0 0 0 0

Egenkapital i alt 1300 1300 1300 1300

Dattervirkosmhed

Skyggeregnskab efter § 41

Ejendom 1.000 1.000 1.000 1.000

Opskrivning 300 300 300 300

Afskrivninger primo 0 -43 -86 -129

Afskrivninger -43 -43 -43 -43

Regnskabsmæssig værdi ejendom 1.257 1.214 1.171 1.128

Egenkapital, fri 957 914 871 828

Egenkapital, bunden 300 300 300 300

Egenkapital i alt 1.257 1.214 1.171 1.128

Indregning i modervirksomhed

Kapitalandele 1.257 1.214 1.171 1.128

Egenkapital, fri 957 914 871 828

Egenkapital, bunden 300 300 300 300

Egenkapital i alt 1.257 1.214 1.171 1.128

VED GAMMEL ÅRL

VED NY ÅRL

Eksemplet nedenfor viser en situation, hvor en dattervirksomhed har en ejendom, der er købt til 1.000 t.kr.,

men som har en dagsværdi på 1.300 t.kr.

Man har i dattervirksomheden valgt at

benytte reglerne i § 38, således at ejen-

dommen opskrives til dagsværdi. Denne

opskrivning påvirker egenkapitalens frie

reserve.

Når den skal indregnes som en kapitalandel

i modervirksomheder efter den nye års-

regnskabs, er der nu mulighed for, at der

også i modervirksomheden indregnes efter

§ 38, selv om holdingselskabets hovedakti-

vitet ikke skulle være investeringsvirksom-

hed.

På den måde vil der være direkte sammen-

lignelighed mellem dattervirksomhedens

regnskab og det, der bliver indregnet i mo-

dervirksomheden.

I forhold til den gamle årsregnskabslov vil

det være nødvendigt at lave et skyggeregn-

skab, hvor ejendommens regnskabsmæssi-

ge værdi beregnes efter § 41. Dette skyl-

des, at modervirksomheden ikke må ind-

regne efter § 38, da modervirksomheden

ikke har investering som hovedaktivitet.

Her skal der afskrives på ejendommen, og

opskrivningen er bundet på egenkapitalen.

Opskrivningen vil heller ikke løbende blive afskrevet.

Der vil ikke være gennemsigtighed mellem dattervirksomhedens regnskab og modervirksomhedens regn-

skab, da der ved indregning i modervirksomhedens regnskab skulle foretages ændring af anvendt regn-

skabspraksis for at følge årsregnskabsloven.

Figur 9 - indregning § 38 - kilde: Forfattere
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Derudover er det ved den nye lov også muligt at udlodde udbytte hele vejen op gennem koncernen og ud

til aktionærerne af hele den frie egenkapital i ejendomsselskabet, da det forbliver fri egenkapital også i

holdingselskabet.

Den nye årsregnskabslov sikrer altså både, at der er større gennemsigtighed mellem regnskaberne, men

også at de bundne reserver mindskes i holdingselskabet.

9.3.4 Indregning af gæld

Hvor man tidligere har skullet indregne gældsforpligtelser, der var tilknyttet en investeringsejendom, der

var optaget til dagsværdi, til dagsværdi efter den gamle ÅRL § 38, er dette stykke slettet i den nye årsregn-

skabslov.

Dette betyder, at gælden ikke længere skal optages til dagsværdi, selvom investeringsejendommen optages

til dagsværdi. I stedet skal gælden optages til amortiseret kostpris.

9.3.5 Delkonklusion

Hvordan indregnes investeringsejendomme og gældsforpligtelser efter den gamle og efter den nye årsregn-

skabslov?

Investeringsejendomme indregnes efter den nye årsregnskabslov lighed med den gamle årsregnskabslov

ved første indregning til kostpris.

Hvis der opskrives efter § 41, skal opskrivningen fortsat bindes på egenkapitalen. Til forskel fra den gamle

årsregnskabslov skal den bundne reserve nu gradvist nedbringes, når der foretages almindelig afskrivninger

på ejendommen. Tidligere kunne den bundne egenkapital ikke nedbringes i takt med, at der blev foretaget

afskrivninger på ejendommen.

Derudover er der en væsentlig forskel i forhold til § 38, da investering som hovedaktivitet ikke længere er

et krav for at kunne opskrive til dagsværdi over resultatopgørelsen. Til gengæld er det kun investerings-

ejendomme, der kan opskrives efter § 38, hvorimod det tidligere har været flere forskellige aktiver.

Dette har også en væsentlig betydning, når der skal indregnes kapitalandele i moderselskabet og udarbej-

des koncernregnskab. Da det ikke længere er et krav, at et selskab skal have investeringsaktivitet som ho-

vedaktivitet for at benytte reglerne i § 38 og opskrive til dagsværdi over resultatopgørelsen, kan modersel-

skabet nu indregne dattervirksomhedens officielle regnskab i stedet for et skyggeregnskab.

Dette giver en bedre gennemsigtighed mellem regnskaberne, og det betyder også, at der kan udloddes

udbytte af opskrivningen hele vejen op til moderselskabets aktionær.
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Gæld indregnes til amortiseret kostpris. Ifølge den gamle årsregnskabslov skulle gæld, der kunne knyttes op

på aktiver, der blev målt til dagsværdi, ligeledes måles til dagsværdi. Efter den nye årsregnskabslov skal

gæld ikke længere optages til dagsværdi, men skal optages i balance til amortiseret kostpris uanset, om

gælden er knyttet op på aktiver, der indregnes til dagsværdi eller ej.

9.3.6 Domicilejendom eller investeringsejendom?

I en konstruktion som illustreret i figur 6 i opgaven, hvor der er et holdingselskab, et driftsselskab og et

investeringsejendomsselskab, kan der opstå en problemstilling, når der skal udarbejdes koncernregnskab.

Vi antager, at investeringsejendomsselskabet lejer sin ejendom ud til driftsselskabet, således at der ikke er

andre lejeindtægter i investeringsejendomsselskabet end de indtægter, der kommer fra driftsselskabet.

I investeringsejendomsselskabet vil ejendommen kategoriseres som en investeringsejendom, da ejendom-

mens formål er at få lejeindtægter og på sigt at opnå en kapitalgevinst ved salg af ejendommen.

Hovedformålet i selskabet vil være investeringsaktivitet.

Der vil ud fra ovenstående ikke være noget problem med at indregne ejendommen til dagsværdi efter ÅRL

§ 38 i investeringsejendomsselskabet.

Det vil sige, at værdireguleringer føres i resultatopgørelsen og disponeres direkte på den frie egenkapital.

Der vil ikke skulle føres nogen bunden egenkapital som følge af opskrivninger.

Holdingselskabet vil være et ikke-finansielt holdingselskab, der alene ejer kapitalandele i de to underliggen-

de selskaber.

Når der skal udarbejdes koncernregnskab, vil investeringsejendomsselskabets lejeindtægter og driftssel-

skabet huslejeudgift skulle elimineres i koncernregnskabet jf. ÅRL § 120.

Man kan her stille sig det spørgsmål, om ejendommen i koncernregnskabet overgår fra at være en investe-

ringsejendom til at være en domicilejendom?

En domicilejendom jf. IAS 40 "er ejendomme, som besiddes til anvendelse i produktion, til levering af varer

og tjenesteydelser eller til administrative formål".

Vil ejendommen koncernmæssigt anses for en domicilejendom? Hvis ejendommen koncernmæssigt anses

for en domicilejendom, vil det ikke længere være muligt at opskrive efter reglerne i ÅRL § 38, da der positivt

står i loven, at det er investeringsejendomme, der løbende kan reguleres til dagsværdi.
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Hvis ejendommen derimod i koncernregnskabet anses for en domicilejendom, vil ejendommen i stedet

skulle behandles efter ÅRL §§ 40 og 41, hvor ejendommen indregnes til kostpris med mulighed for at op-

skrive ejendommen over egenkapitalen og med løbende, systematiske afskrivninger.

Med den gamle årsregnskabslov har dette ikke været et problem, da ejendommen under alle omstændig-

heder skulle indregnes efter reglerne i ÅRL § 41, da holdingselskabets hovedaktivitet ikke var investerings-

virksomhed, og holdingselskabet dermed ikke måtte indregne efter § 38 uanset om ejendommen var kate-

goriseret som domicilejendom eller investeringsejendom.

Holdingselskabet må dog imidlertid efter den nye årsregnskabslov gerne dagsværdiregulere ejendomme

efter § 38, også selvom selskabets hovedaktivitet ikke er investeringsvirksomhed.

Såfremt investeringsejendomsselskabet lejede ejendommen ud til en 3. part og ikke fik lejeindtægter fra

koncernforbundne selskaber, vil ejendommen uden tvivl fortsat være en investeringsejendom i koncern-

regnskabet.

Spørgsmålet er, hvad der vægter højest, når man udarbejder koncernregnskabet: Ejendommens kategorise-

ring som investeringsejendom, når man ser på investeringsejendomsselskabet individuelt, eller ejendom-

mens kategorisering som domicilejendom, når man ser på hele koncernen.

I ÅRL § 117 står der: "Ved konsolideringen sammendrages regnskaberne, således at ensartede indtægter og

omkostninger samt aktiver og passiver sammenlægges. Der skal foretages de tilpasninger, der er nødvendi-

ge på grund af de særlige forhold, som gælder for koncernregnskaber til forskel fra årsregnskaber."

I Karnovs note til ÅRL § 117 står der: "Det vil navnlig være tilfældet med hensyn til omklassifikationer, fordi

nogle poster får en anden rolle i koncernsammenhæng, end hvis de kun betragtes ud fra det enkelte sel-

skabs synsvinkel…"

Yderligere står der i regnskabsvejledningen 17.2.5.: I visse tilfælde ejer en dattervirksomhed en ejendom,

der er lejet ud til modervirksomheden eller en anden dattervirksomhed. En sådan ejendom kan indregnes

til dagsværdi i dattervirksomhedens regnskab, såfremt dattervirksomhedens hovedaktivitet er at drive in-

vesteringsvirksomhed. I koncernregnskabet og ved indregning til dagsværdi med værdiregulering over re-

sultatopgørelsen, idet ejendommen får status som domicilejendom for koncernen som helhed. Dattersel-

skabets regnskab skal i disse tilfælde omarbejdes inden indregning i koncernregnskabet og i moderselska-

bets regnskab."
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Ud fra ovenstående paragraf samt kommentaren fra regnskabsvejledningen vil investeringsejendommen

skulle omkategoriseres ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Dette betyder, at ejendommen skal indregnes efter ÅRL §§ 40 og 41, hvor ejendommen optages til kostpris,

der kan opskrives over egenkapitalen, og der skal føres løbende, systematiske afskrivninger.

Hvis ejendommen benyttes blandet, således at den både udlejes til driftsselskabet og til tredje part, opstår

der et nyt dilemma. Spørgsmålet er da, om ejendommen skal kategoriseres som en domicilejendom eller

som en investeringsejendom.

Ifølge regnskabsvejledning 17.2.4. står der: "Visse ejendomme omfatter arealer, der anvendes til udlejning

eller for at opnå kapitalgevinst, samt arealser, der anvendes til produktion, administration eller salg af varer

og tjenesteydelser. Hvis de enkelte arealer kan frasælges separat, behandles hvert areal separat regn-

skabsmæssigt. Hvis hvert areal ikke kan sælges separat, behandles ejendommen kun som investeringsejen-

dom, hvis kun en uvæsentlig del anvendes til produktion, administration eller salg af varer og tjenesteydel-

ser."

Det vil sige, at ejendommen som hovedregel skal optages som domicilejendom. Hvis en uvæsentlig del an-

vendes til produktion, administration eller salg af varer og tjenesteydelser, kan den optages som en inve-

steringsejendom og dermed opskrives efter reglerne i ÅRL § 38.

9.3.7 Udbytte

I forhold til at kunne udlodde udbytte er der dog en forskel i forhold til mulighederne i den gamle årsregn-

skabslov.

Når kapitalandelen af investeringsejendomsselskabet skulle indregnes i holdingselskabet, skulle der udar-

bejdes et skyggeregnskab, hvor ejendommen blev behandlet efter ÅRL §§ 40 og 41, det vil sige til kostpris

med opskrivninger, der bindes på egenkapitalen og med systematiske afskrivninger.

Det var ikke muligt at udlodde udbytte fra holdingselskabet ud til aktionæren af opskrivningen, da denne

ville blive bundet i holdingselskabets egenkapital.

Med de nye regler er der mulighed for, at holdingselskabet indregner kapitalandelen uden først at skulle

lave et skyggeregnskab. Det vil sige, indregner man investeringsejendomsselskabets dagsværdiregulering

over resultatopgørelsen, der disponeres direkte på den frie egenkapital, der herefter kan indregnes direkte

i holdingselskabet. Der kan med andre ord udloddes udbytte fra moderselskabet til aktionæren af opskriv-

ningerne i det underliggende investeringsejendomsselskab.
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Der vil med den nye årsregnskabslov være en forskel i den måde, kapitalandelen indregnes i moderselska-

bet, men ikke en forskel i den måde koncernregnskabet skal udarbejdes på. Dette gælder, når investerings-

ejendomsselskabet udlejer ejendommen ud til et koncernforbundet selskab.

Hvis investeringsejendomsselskabet udlejer ejendommen ud til et ikke-koncernforbundet selskab, ville der

både være en forskel i den måde kapitalandelen indregnes i moderselskabet, og den måde koncernregn-

skabet udarbejdes på. Dette grundet at investeringsejendommen nu må optages til dagsværdi i både inve-

steringsejendomsselskabet og i holdingselskabet, selvom hovedaktiviteten i holdingselskabet ikke er inve-

steringsaktivitet, hvorimod dette ikke var tilladt efter den gamle årsregnskabslov.

9.3.8 Delkonklusion

Hvilke konsekvenser er der ved indregning af investeringsejendomme i et holdingselskab, når der skal ind-

regnes kapitalandele og udarbejdes koncernregnskab? Og påvirker dette gennemsigtigheden for regn-

skabsbruger?

Når der skal udarbejdes et koncernregnskab med f.eks. et holdingselskab, et investeringsejendomsselskab

og et driftsselskab, hvor investeringsejendomsselskabet udlejer sin bygning til driftsselskabet, vil ejendom-

men i investeringsejendomsselskabet godt kunne optages til dagsværdi efter reglerne i § 38, da der er tale

om en investeringsejendom, men i koncernregnskabet ville den skulle omkategoriseres til at være en domi-

cilejendom.

Hvor det er muligt ved moderselskabets regnskabsudarbejdelse at indregne kapitalandele af investerings-

ejendomsselskabet efter investeringsejendomsselskabets officielle årsrapport, hvor ejendommen er opta-

get til dagsværdi, skal der ved indregning af investeringsejendomsselskabet i koncernregnskabet udarbej-

des et skyggeregnskab, da ejendommen skal omkategoriseres fra at være en investeringsejendom til at

være en domicilejendom.
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10 Værdiansættelse af investeringsejendomme

I gennemgangen af de forskellige metoder til indregning af investeringsejendomme er der blevet benyttet

forskellige udtryk som kostpris, dagsværdi osv. gennem opgaven. En dagsværdi er et udtryk for, hvad et

aktiv kan sælges til mellem uafhængige parter.

For at kunne dagsværdifastsætte en investeringsejendom, er der forskellige modeller, der kan benyttes

hertil.

Der er en række forskellige værdiansættelsesmetoder, som kan anvendes. De forskellige metoder, der gen-

nemgås i denne opgave, er følgende:

 Markedsværdi (salgsværdi)

 Kapitalværdien (discounted cash flow (DCF))

 Normalindtjeningsmodellen

 Multipler

 Kostpris

Ovenstående lister tager udgangspunkt i regnskabsvejledningens punkt 17.3, der vedrører indregning og

måling af investeringsejendomme.

Efter gennemgangen af de forskellige modeller vil der blive foretaget en diskussion og sammenlig-

ning/analyse af de forskellige metoder.

10.1 Markedsværdi

Markedsværdi betyder med et andet udtryk salgsværdi. Altså hvad ejendommen kan sælges til over for 3.

mand.

Normalt når man skal optage en ejendomsværdi i regnskabet, er det ikke muligt at gå ud og sælge ejen-

dommen til 3. mand for på den måde at finde ud af, hvad markedsværdien er. Dette skyldes naturligvis, at

man ikke længere ejer ejendommen, hvorved den ikke længere skal medtages i regnskabet, og at man ikke

har et ønske om at sælge på det givne tidspunkt.

Hvis markedet for ejendomshandel var lige så effektivt som for noterede værdipapirer, ville det ikke være

nødvendigt med ekspertviden til at vurdere ejendommens værdi.

Da markedet for ejendomshandel ikke er lige så effektivt som markedet for noterede værdipapirer, vil det

oftest være nødvendigt at få en valuar til at vurdere ejendommen, da der skal ekspertviden til.
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I stedet kan man benytte sig af en valuar. En valuar er en ejendomsmægler med særlig uddannelse i at be-

dømme værdien af fast ejendom61. Når valuaren har bedømt ejendommens værdi, har man en valuarvur-

dering.

En valuar vil bedømme ejendommens værdi på baggrund af ejendommens stand, placering, pengestrøm-

me, restriktioner og servitutter, der er pålagt ejendommen osv.

Ud fra disse vil valuaren sammenligne med andre ejendomme, der er solgte, der har samme stand, place-

ring mv., som den ejendom, der ønskes vurderet.

Herud fra kan valuaren komme med en vurdering.

Hvis der foreligger et købstilbud på ejendommen, vil det også være muligt at benytte dette i sin vurdering

af værdiansættelsen af ejendommen. Købstilbuddet skal dog være fra en ikke-nærtstående part.

Et købstilbud vil i højere grad angive en minimumspris for ejendommen og ikke nødvendigvis en maksimum

pris for ejendommen. Dette skyldes, at købstilbud fra køber nummer to kunne være højere end det første –

man kan forestille sig en situation, hvor en ejendom ikke er sat til salg officielt, men der foreligger et købs-

tilbud fra f.eks. en nabo, der ønsker mere plads – derved er der ikke tale om, at ejendommen er sat til salg

på et effektivt marked.

På den anden side vil et købstilbud nummer to, der er lavere end det første købstilbud være uden betyd-

ning, da man fortsat har nummer et købstilbud, der er højere.

Ledelsen skal vurdere, hvorvidt den anser købstilbuddet eller valuarens vurdering for korrekt, således at

den indregnede værdi vil give et retvisende billede i årsregnskabet. Ledelsen skal dog forholde sig aktiv til

tallene.

Såfremt der ikke foreligger købstilbud, og man ikke ønsker at indhente en valuarvurdering, kan man benyt-

te sig af en række værdiansættelsesmodeller til beregne ejendommens værdi.

10.2 Kapitalværdien

Kapitalværdien er et udtryk for værdien af de fremtidige pengestrømme.

Der tages udgangspunkt i fremtidige pengestrømme, der skal tilbagediskonteres, således at man får en

nutidsværdi.

61 http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/v-vk/valuar
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Der skal lægges budgetter en række år frem i tiden (typisk 5-20 år62), der forsøger at bestemme, hvordan

fremtidens pengestrømme er. Disse pengestrømme tilbagediskonteres, således at man får en nutidsværdi

af pengestrømmene.

Det er vigtigt ved budgettering at medtage mange forskellige forhold som reparationer, forbedringer af

ejendommen, tomgangsperioder, eventuelle stigninger i skatter o.l. Eventuelt kan man lave flere budgetter,

hvor man ser på 'worst case scenario' og 'best case scenario'. Dette kaldes også følsomhedsanalyser.

Der er en stor grad af ledelsesmæssige skøn, når der budgetteres.

Når budgetterne er lagt for de fremtidige år, skal der også beregnes en periode efter budgetperioden, der

kaldes terminalperioden. Denne periode sammenfatter ledelsens vurdering af ejendommens værdiskabel-

se, som forventes at finde sted efter budgetperioden63. For terminalperioden lægges der ligeledes et bud-

get, der tillægges en forventet årlig vækst (inflation), og der beregnes en nutidsværdi heraf.

Budgetterne kunne lægges efter følgende model:

+ Lejeindtægt ved 100% udlejning

- Skønnet uudlejet andel

- Vedligeholdelse

- Administration

- Forsikring/ejendomsskatter

+ Forrentning af deposita

Frie pengestrømme fra driften

Der medtages ikke finansielle poster og selskabsskat, da man alene er interesseret i, hvad ejendommen kan

generere af pengestrømme fra driften, og ikke hvordan den er finansieret eller de selskabsskatteretlige

forhold.

Da lejer typisk betaler et depositum, er det også muligt at forrente dette, hvilket også skal medtages i be-

regning af de frie pengestrømme.

Budgetter og terminalværdi tilbagediskonteres til nutidsværdi. Til brug for tilbagediskontering benyttes

WACC'en. WACC står for Weighted Average Cost of Capital.

WACC'en er et udtryk for, hvad den investerede kapital koster.

62 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang – Ole Sørensen, 4. udgave, side 39
63 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang – Ole Sørensen, 4. udgave, side 39
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Den investerede kapital kan opdeles i egenkapital og i gældsforpligtelser.

Til dels har aktionærerne, der har indbetalt egenkapitalen et krav til egenkapitalens forrentning. Kravet til

egenkapitalens forrentning vil være forskellig fra investering til investering, da forskellige investeringer også

er betonet med forskellige risici.

Til dels er der långivernes rente, der skal betales. Långiverne har også forskellige forventninger til renten alt

efter, hvor stor risiko der er i projektet, hvor stor en del af projektet der skal lånefinansieres o.l.

Der er dog en væsentlig forskel, da der er skattefradrag for renteudgifter, hvorimod der ikke er skattefra-

drag for udbytte og/eller værdistigning til aktionærerne.

WACC'en beregnes ved at tage de gennemsnitlige renter fratrukket skatteværdien, der ganges med gælds-

andelen af den samlede passivsum og tillægge aktionærernes forventning til afkast, der ganges med egen-

kapitalandelen af den samlede passivsum.

Hvis der f.eks. er en gennemsnitlig renteudgift på 7%, gælden fylder 60% af passiverne, aktionærerne har et

forrentningskrav på 10%, og egenkapitalen fylder 40% af passiverne, vil WACC'en bliver beregnet på føl-

gende måde:

WACC = 7% * 60% + 10% * 40% = 8,2%.

WACC'en benyttes som diskonteringsfaktor.

Når man har beregnet nutidsværdien af budgetternes og terminalværdiens nettopengestrømme, skal disse

lægges sammen, og man har herefter ejendommens værdi ved DCF metoden.

Da man ved værdiansættelse af investeringsejendomme efter DCF modellen ikke medtager renteudgifter,

men udelukkende ser på de frie pengestrømme fra driftsresultatet, vil WACC'en i denne situation dog skulle

beregnes eksklusiv lånegivers kapitalomkostning.

Man kan herefter lave følsomhedsanalyser, der viser, hvor meget værdien af ejendommen ændrer sig, hvis

man opnår færre lejeindtægter, har flere eller færre udgifter, hvis ens WACC ændrer sig osv.
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Jf. nedenstående er lavet eksempel på en følsomhedsanalyse:

Normalt ville et budget udvise forskellige resultater fra år til år, da der kan foregå større vedligeholdelses-

arbejder i et år, der kan have været et år, hvor ikke alt er udlejet mv. I ovenstående eksempel ses et simpli-

ficeret eksempel, hvor følsomhedsanalysen er i centrum.

Der er antaget en WACC på 7% og en fremtidigt vækst på 3%. Der er uændrede indtægter på 1.000 t.kr.

hvert år og uændrede udgifter på 200 t.kr. hvert år.

Der er beregnet en terminalværdi i år 6, og ud fra de givne antagelser er ejendommen 16.561 t.kr. værd i

dag.

WACC 7%

Fremtidig vækst 3%

År (i t.kr.) 1 2 3 4 5
Terminal

værdi
I alt

Indtægter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Udgifter -200 -200 -200 -200 -200 -200

Driftsresultat 800 800 800 800 800 800

Nutidsværdi 744 692 643 598 557 13.327 16.561

1 6 .5 6 1 900 950 1.000 1.050 1.100

-150 15.526 16.561 17.596 18.631 19.666

-175 15.009 16.044 17.079 18.114 19.149

-200 14.491 15.526 16.561 17.596 18.631

-225 13.974 15.009 16.044 17.079 18.114

-250 13.456 14.491 15.526 16.561 17.596

-275 12.938 13.974 15.009 16.044 17.079

-300 12.421 13.456 14.491 15.526 16.561

1 6 .5 6 1 5% 6% 7% 8% 9%

1% 18.363 14.614 12.119 10.338 9.004

2% 23.338 17.434 13.896 11.539 9.856

3% 33.287 22.134 16.561 13.219 10.991

4% 63.136 31.533 21.004 15.740 12.581

5% N/A 59.732 29.888 19.941 14.967

Fremtidig

vækst

Udgifter

Følsomhedsanalyse ved ændring af WACC og fremtidig vækst

Følsomhedsanalyse ved ændring af indtægter og udgiter

WACC

Indtægter
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Hvis der i stedet for at være udgifter for 200 t.kr., var udgifterne 250 t.kr., ville ejendommen være

15.526 t.kr. værd i stedet for 16.561 t.kr., altså rundt regnet 1.000 t.kr. mindre værd.

Hvis WACC'en i stedet for 7% var på 9%, vil ejendommen være 10.991 t.kr. værdi, hvilket er 5,6 mio.kr.

mindre eller cirka 1/3-del.

Nogle få tusinde kroner her og et par procenter der, kan altså lynhurtigt få ejendommens værdi til at stige

eller falde meget.

Det er derfor vigtigt, at man, når man beregner kapitalværdien ud fra discounted cash flow-metoden, bud-

getterer så præcist som muligt.

Man kan ellers udarbejde et regnskab, der viser et ikke-retvisende billede.

10.3 Normalindtjeningsmodellen

Normalindtjeningsmodellen antager, at ejendommen genererer en årlig normalindtjening, der tager højde

for, at ikke alle lejligheder er lejet ud (hvis det kan være tilfældet), at der foretages vedligeholdelse af byg-

ningerne, at der er skal betales administration, ejendomsskatter, forsikring osv. Uanset om der i et år har

været høje eller lave vedligeholdelsesudgifter, vil man i normalindtjeningsmodellen se på, hvad der nor-

maltvist skal benyttes af vedligeholdelsesudgifter og ikke de faktiske udgifter fra år til år.

Dette kunne beregnes ved en fast vedligeholdelsesudgift pr. år pr. kvm ud fra bygningens stand eller lig-

nende.

Dette vil give et driftsresultat.

Driftsresultat kan opstilles på følgende måde:

+ Forventet lejeindtægt ved 100% udlejning

- Skønnet uudlejet andel

- Vedligeholdelse (beregnet som x kr. pr. kvm)

- Administration

- Forsikring/ejendomsskatter

Driftsresultat

Ved man historisk, eller har man en forventning til, at der er en del af ejendommen, som ikke er udlejet

hele året, vil det ikke være retvisende at medtage den potentielle fulde lejeindtægt. Man bliver derfor nødt

til at reducere den potentielle, fulde lejeindtægt med den ikke tjente husleje, der kan henføres til ikke-

udlejede dele af boligen.
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I forhold til vedligeholdelse bliver man her nødt til opgøre, hvor meget vedligeholdelse ejendommen kræ-

ver pr. kvadratmeter i gennemsnit pr. år, selvom dette kan variere meget fra år til år.

Man kunne ellers ende i en situation, hvor man i et år bruger meget lidt på vedligeholdelse, hvilket giver et

højt driftsresultat og dermed en høj ejendomsværdi, og man året efter bruger meget på vedligeholdelse,

hvilket giver lavt driftsresultat og dermed en lav ejendomsværdi. Det giver ikke mening, at hvis man benyt-

ter meget på vedligeholdelse et givent år, at værdien så skulle falde.

Se eksempel jf. nedenstående:

I t.kr. År 1 År 2

Driftsresultat ex vedligeholdelse 850 850

Vedligeholdelse (50) (250)

Driftsresultat efter vedligeholdelse 800 600

Afkastkrav 4,85% 4,85%

Ejendommens værdi 16.495 12.371

For ikke at få en skævvridning i det enkelte års ejendomsværdi bliver man nødt til at forholde sig til, hvad

normalvedligeholdelsesudgiften er på et givent år.

Administrationsudgiften er typisk udgifter til kontorhold, administrator, revisor osv. Det er typisk omkost-

ninger, der er ens år for år.

Forsikring og forsikringer er, ligesom administrationsudgifter, typisk også ens år for år, og der er kun en lille

indeksregulering.

Ud fra ovenstående regnskabsposter kan der bestemmes et driftsresultat.

Derudover skal der fastsættes et afkastkrav. Afkastkravet er typisk fastsat ud fra lignende bygninger samt

placering, stand, efterspørgsel mv.

Afkastkrav på forskellige typer af bygninger og forskellige steder i landet er der forskellige analysebureauer,

der udarbejder rapport om, f.eks. Colliers.

Afkastkravet kan ændre sig over tid og er bl.a. også afhængig af eksterne forhold som konjunkturer, rente-

niveau osv.
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Normalt kan dagsværdien ud fra ovenstående faktorer beregnes således:

Driftsresultat/Afkastkrav = Dagsværdi

Hvis der f.eks. er et årligt driftsresultat på 800 t.kr. (i lighed med ovenstående eksempel), og der et afkast-

krav på 4,85%, kunne dagsværdien bestemmes på følgende måde:

800 / 4,85% = 16.495 t.kr.

10.4 Multipler

Multipler er et udtryk for pris pr. kvadratmeter. Denne bestemmes ud fra tilsvarende ejendomme, der har

samme placering, stand, muligheder, udbud/efterspørgsmål i området o.l.

Metoden må ikke benyttes til at fastlægge dagsværdien, men kan bruges som en slags fornuftskontrol jf.

regnskabsvejledningen 17.3.3.

Da modellen ikke kan benyttes til at fastsætte værdien af en ejendom, vil den ikke blive omtalt yderligere i

denne opgave.

10.5 Kostpris

Ejendomme skal altid indregnes til kostpris ved første indregning. Dette gælder jf. ÅRL § 36: "Aktiver og

forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første indregning skal aktiver

måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet følger af denne lov."

Kostpris vil altså altid være første indregningsmetode og kan, jf. årsregnskabslovens regler også benyttes til

at bestemme den værdi, ejendommen skal optages til i regnskabet.

Ifølge ÅRL § 43 skal aktiver, der optages til kostpris, og som ikke indregnes efter § 38 (dagsværdi), formind-

skes med afskrivninger, der er systematiske.

Man kan stille det spørgsmål, om systematiske afskrivninger giver et retvisende billede af ejendommens

dagsværdi?

Ofte foregår der løbende vedligeholdelse af ejendomme, der bringer ejendommens stand op på det niveau,

ejendommen havde, da den blev købt.
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Historisk har ejendommen også steget i værdi over tid – især hvis der løbende bliver vedligeholdt på ejen-

dommen. Der kan være perioder med lavkonjunkturer, hvor ejendomsmarkedet dykker, men over tid er

ejendomsmarkedet historisk set steget.

Der skal nedskrives til lavere genindvindingsværdi, hvis ejendommens værdi er lavere end den bogførte

værdi. Dette kunne være tilfældet i forbindelse med finanskrisen, hvor ejendomsmarkedet faldt meget.

For at foretage en vurdering af om der skal ned- eller opskrives, er der mulighed for at foretage en impair-

menttest (nedskrivningstest). Denne kunne f.eks. foretages ved at beregne dagsværdi ved normalindtje-

ningsmodellen eller discounted cash flow, som er de modeller, der er gennemgået tidligere i opgaven. Hvis

kapitalværdien er lavere end det bogførte, skal der nedskrives på ejendommen.

Hvis kapitalværdien er højere end det bogførte, kan der opskrives på ejendommen.

Kostpris er sjældent identisk med dagsværdien, men kan i regnskabsmæssig sammenhæng benyttes til at

indregne ejendommen i regnskabet jf. årsregnskabslovens regler.

10.6 Delkonklusion

Hvordan opgør man en pålidelig dagsværdi?

Hvilke fordele og ulemper er der for de forskellige værdiansættelsesmodeller, og hvilke problemstillinger er

der i disse opgørelser?

Der findes forskellige modeller til at beregne dagsværdi, og regnskabsvejledningen beskriver, hvilke model-

ler, der er acceptable til at beregne dagsværdi og indregne i regnskabet.

En dagsværdi kan være salgsværdien. Det kan f.eks. være et købstilbud, der er kommet fra 3. mand. Det

kan også være en valuar, der vurderer ejendommens værdi. Valuaren vil tage udgangspunkt i ejendom-

mens stand, placering, pengestrømme, restriktioner og servitutter, der er pålagt ejendommen osv.

Der kan også beregnes en kapitalværdi. Til at beregne kapitalværdien vil man ofte benytte DCF modellen

(discounted cash flow modellen) eller normalindtjeningsmodellen.

DCF modellen tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme fra driftsaktiviteter og tilbagediskontere

disse til nutidsværdi. Yderligere beregnes der en terminalværdi, som også tilbagediskonteres til nutidsvær-

di.
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Normalindtjeningsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan et normalt driftsresultat vil være for en sådan

type ejendom, der skal værdiansættes. Der lægges et driftsbudget for ét år, som der divideres med et af-

kastkrav. Driftsbudgettet skal tage udgangspunkt i et normalt år, hvor man ser på, hvor stor en del af ejen-

dommen, der står tom, hvor mange penge, der skal bruges på vedligeholdelse i gennemsnit osv.

Ovenstående metoder er anerkendte til at beregne en dagsværdi. Derudover findes der også multipler, som

f.eks. er et udtryk for pris pr. kvadratmeter eller lignende. At benytte multipler som eneste beregningsmo-

del kan dog ikke anerkendes som en værdiansættelsesmodel, der kan benyttes til at beregne dagsværdien

af en ejendom, der skal indregnes i en årsrapport, men kan i højere grad benyttes som en fornuftskontrol.

Derudover findes der en kostpris til indregning i årsrapporten. Kostprisen er dog ikke udtryk for en dags-

værdi, men man kan benytte kostprisen med afskrivninger til at indregne i årsrapporten jf. årsregnskabslo-

vens bestemmelser.

Der findes altså flere forskellige metoder til at opgøre en pålidelig dagsværdi.

10.7 Analyse/diskussion af modellerne

Ifølge årsregnskabslovens § 38 kan investeringsejendomme indregnes til dagsværdi. I den forbindelse er det

vigtigt at kunne opgøre en korrekt dagsværdi på balancedagen til indregning i årsrapporten.

En ejendoms faktiske værdi vil altid være den samme uanset hvilken beregningsmodel, der benyttes til at

beregne en ejendoms dagsværdi.

Ejendommens faktiske værdi er altså uafhængig af beregningsmodeller. Teoretisk burde alle dagsværdimo-

deller beregne den samme dagsværdi.

I praksis kan man dog forestille sig, at man ved benyttelse af de forskellige modeller kommer frem til for-

skellige dagsværdier, da der lægges vægt på forskellige forhold i de forskellige modeller.

F.eks. vil en DCF model tage højde for eventuelle vedligeholdelsesprojekter, der er indtil terminalperioden,

hvorimod normalindtjeningsmodellen vil medregne vedligeholdelsesudgifter som x kr. pr. kvm. For den

samme ejendom skal der selvfølgelig være en sammenhæng mellem vedligeholdelsesudgifterne, der bud-

getteres for perioden frem til terminalperioden (DCF) og de gennemsnitlige vedligeholdelsesudgifter, der er

pr. kvm (normalindtjeningsmodellen), men i praksis vil der være en eller anden form for forskel, der kan

udmønte sig i en væsentlig eller i en uvæsentlig difference.
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Desuden vil dagsværdien, der kommer ud af DCF modellen også være meget afhængig af WACC'en og

vækstraten i terminalperioden. WACC'en bestemmes til dels af aktionærerne, altså deres krav til afkast for

at investere i projektet samt selskabets renteudgifter ved at låne penge samt ledelsens vurdering af vækst-

raten i terminalperioden.

I normalindtjeningsmodellen bliver driftsoverskuddet divideret med et forventet driftsafkast, der bestem-

mes ud fra bygningens formål, placering og stand.

Der skal selvfølgelig være en sammenhæng mellem WACC'en og vækstraten, samt det forventede driftsaf-

kast, dog er DCF modellen meget fremtidsorienteret, hvor normalindtjeningsmodellen er meget nutidsori-

enteret. Dette skyldes, at DCF modellen ser på de fremtidige pengestrømme, hvorimod normalindtje-

ningsmodellen ser på, hvad normalindtjeningen og driftsafkastet er nu.

En valuars vurdering af ejendommen tager udgangspunkt i, at ejendommen skulle sælges. En valuar vil be-

dømme ejendommens værdi på baggrund af ejendommens stand, placering, pengestrømme, restriktioner

og servitutter, der er pålagt ejendommen osv.

Hvor DCF modellen alene tager udgangspunkt i fremtidige pengestrømme, vil valuarens vurdering yderlige-

re tage udgangspunkt i ejendommens stand, placering osv.

Det er klart, at ejendommens stand og placering også vil afspejle sig i pengestrømmene, men hvor valuaren

har mere fokus på stand, placering, og lignende for at få ejendommen solgt i området osv., har en ledelse

større fokus på de faktiske pengestrømme. Dermed kunne der praktisk godt være en forskel på den dags-

værdi valuaren vurderer ejendommen til, og den dagsværdi en ledelse kunne beregne sig frem til ved brug

af DCF modellen.

Så selvom en teoretiker vil svare, at dagsværdien altid er den samme64 uanset hvilken dagsværdimodel, der

benyttes, og da en ejendoms faktiske værdi altid vil have den værdi, som den har uanset værdiansættel-

sesmetode, vil det ikke være usandsynligt at få forskellige regnskabsmæssige værdier alt efter, hvordan

ejendommens dagsværdi beregnes og af hvem.

Spørgsmålet er så, om det skader det retvisende billede? Hvis de forskellige metoder til at beregne en

dagsværdi i praksis kan resultere i forskellige dagsværdier, som indregnes i årsrapporten, kan man så risike-

re at skade det retvisende billede?

64 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang – Ole Sørensen, 4. udgave, s. 32
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Ifølge ÅRL § 53 skal der i afsnittet 'anvendt regnskabspraksis' redegøres for de indregningsmetoder og må-

legrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i balancen. I stk. 2 står der yderligere, at der

skal udarbejdes en redegørelse af de værdiansættelsesmodeller og -teknikker, som er anvendt ved opgørel-

se af dagsværdien.

Hvis der i den anvendte regnskabspraksis redegøres for, hvordan dagsværdien er beregnet samt, hvilke

modeller der er benyttet, eller om der er benyttet en valuar, som giver denne noget gennemsigtighed for

regnskabslæseren. Regnskabslæseren kan selv bedømme, hvilken betydning det har for årsregnskabet, at

der er benyttet f.eks. en DCF model, normalindtjeningsmodellen eller en valuar.

Samtidig er det revisors opgave at erklære sig om, at ejendommens dagsværdi er korrekt opgjort, hvilket

giver regnskabslæser en sikkerhed for, at den opgjorte dagsværdi ud fra de givne oplysninger om indreg-

ningsmetoder og målegrundlag er korrekt.

Det kan også være forskelligt, hvad der er vigtigst at fremhæve som dagsværdi i de forskellige selskabers

årsrapporter. Hvis selskabet står over for at skulle sælge ejendommen snarligt, kan det være en god idé at

få en valuarvurdering og indregne ejendommen til denne vurdering. Hvis ejendommen lejes ud de næste

mange år, og der kan lægges budgetter, og der kan opgøres pålidelige pengestrømme herudfra, kan det

være mest retvisende at beregne kapitalværdien og indregne denne som dagsværdi, da en salgsvurdering

her ikke giver mening, da ledelsen ikke har planer om at sælge ejendommen.

Den teoretiske dagsværdi vil altid være den samme, da en ejendoms værdi er uafhængig af beregningsmo-

deller.

I praksis når der skal beregnes en dagsværdi, kan man så spørge sig selv om, hvilken model der giver det

mest retvisende billede.

I vores optik giver en DCF model det mest retvisende billede ved beregning af dagsværdien. Dette gør den,

da dagsværdien her beregnes ud fra budgetter, der specifikt skal lægges for de enkelte år. Man er her tvun-

get til specifikt at forholde sig til de enkelte år, og hvor meget der skal bruges de enkelte år på vedligehol-

delse, om der inden for en overskuelig årrække på 5-20 år f.eks. skal udskiftes tag på en ejendom, om der

skal nye vinduer i, om der skal renoveres køkken, der samtidigt ville betyde større indtægtsgrundlag frem-

adrettet, om vedligeholdelse eventuelt ville skabe tomgangsperioder i nogle lejligheder, således at ind-

tægtsgrundlaget falder i en periode osv.

Hvis ejendommen skulle sælges, ville en potentiel køber også se på de fremtidige indtjeningsmuligheder, og

dermed selv udarbejde en DCF model til beregning af, hvad ejendommen er værd. Dermed er køber også



Nikolaj Duus Nørgaard HD(R) Afgangsprojekt 10. maj 2016
Kim Røssel Petersen Copenhagen Business School

Side 72 af 80

mest interesseret i de fremtidige pengestrømme, da det er muligheden for de fremtidige pengestrømme,

der købes. En køber ville blive nødt til at se på tomgangsperioder, vedligeholdelsesprojekter fremadrettet

osv. og derudfra beregne dagsværdien af ejendommen.

Det samme kunne man sige om banker, der også ønsker at kende til de fremtidige pengestrømme for at

kunne vurdere, hvor mange penge der kan lånes ud, hvor stor risiko der er i investeringen osv.

Hvis denne metode til at måle dagsværdi er det, der giver det mest retvisende billede for flest mulige regn-

skabslæsere, må det også være den metode, der giver det mest retvisende billede.

10.8 Delkonklusion

Vil anvendelse af de forskellige værdiansættelsesmodeller give anledning til forskellige værdiansættelser i

årsregnskabet, når de anvendes i praksis?

De forskellige dagsværdimodeller vil teoretisk altid give samme dagsværdi, da en ejendoms faktiske værdi

er uafhængig af beregningsmodellen. Der bør således ikke være forskel på, hvorvidt der anvendes en valu-

ars ejendomsvurdering, der beregnes en dagsværdi efter DCF modellem, eller der benyttes en normalind-

tjeningsmodel. Værdien er den samme.

Spørgsmålet er så, om der i virkelighedens verden vil blive beregnet forskellige dagsværdier, og hvilken

betydning det har for regnskabets retvisende billede.

I en DCF model hvor WACC'en (forrentningskravet fra aktionæren) kan svinge alt efter, hvor risikobetonet

det enkelte projekt er, vil der også være forskellige krav til investeringens afkast.

I normalindtjeningsmodellen bør afkastkravet selvfølgelig også afspejle den risiko og de muligheder, der er i

projektet.

Dog vil det være vores påstand, at der i virkelighedens verden kan være en forskel i den dagsværdi, der

bliver beregnet ved en DCF model og den dagsværdi, der bliver beregnet ved normalindtjeningsmodellen.

Forskellen bør dog i langt de fleste tilfælde være uvæsentlig.

Når det samtidig er et krav i årsregnskabsloven, at der beskrives i anvendt regnskabspraksis, hvordan dags-

værdien opgøres og efter hvilke modeller, kan regnskabslæser selv danne sig et billede af, hvilke forudsæt-

ninger der ligger til grund for den indregnede dagsværdi.
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I praksis vil de fleste interessenter dog benytte sig af DCF modellen, da man kan specificere ud, hvad der

skal benyttes på vedligeholdelse de kommende år, hvilke perioder der har højere tomgang, hvornår man

kan hæve priserne på grund af renovering o.l.

Når man lægger ovenstående budgetter, giver det muligheden for at f.eks. banken kan se, hvornår der er

penge til afdrag, det giver investorerne mulighed for at se, hvornår der er penge til udbytte, og det vil give

en potentiel køber mulighed for at se, hvordan pengestrømmene udvikler sig over årene.

Den samlede værdi af disse pengestrømme, vil dermed give den bedste forudsætning for at kunne beregne

en dagsværdi, der er mest retvisende for langt de fleste interessenter ved at tilbagediskontere disse og

beregne nutidsværdien heraf.

11 Diskussion

Rapporten vil blive afrundet med en diskussion af opgavens problemstilling og hvad de nye regler betyder

fremadrettet med henblik på begrebsrammen og generalklausulen ”et retvisende billede”.

Som illustreret tidligere i opgaven vil der ske en ændring i den måde, man præsenterer investeringsejen-

domme i årsregnskabet. Denne ændring har en effekt både på indregning af aktivet men også på egenkapi-

talen.

At man i et selskabs årsrapport kan følge værdiudviklingen i aktiverne, kan være godt for de interessenter,

der følger virksomheden, fordi det giver en indikation af, hvad selskabets investeringsejendomme er værd.

Det kan være svært at følge på sammen måde, hvis selskabets investeringsejendomme optages til kostpris

og der blot foretages systematiske afskrivninger. Ejendomsmarkedet er dynamisk og jo flere år siden, at

ejendomme blev købt, jo mere er der sket på ejendomsmarkedet, og jo mindre kan man stole på den bog-

førte værdi i regnskabet, når den er optaget til kostpris med systematiske afskrivninger. Dog er der en regel

om, at aktivet skal nedskrives til laveste genindvindingsværdi, men dette siger blot noget om aktivets lave-

ste værdi og ikke den højest eller den reelle værdi af aktivet.

I forbindelse med at ÅRL i 2001 overgik fra det præsentationsorienterende paradigme til det formueorien-

terende paradigme, giver det meget god mening, at man her 15 år efter vælger at ændre reglerne for inve-

steringsejendomme, så disse følger det formueorienterende paradigme og ikke det præsentationsoriente-

rende paradigme. Og er det desuden ikke også vigtigt for interessenterne løbende at kunne følge med i
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værdiudviklingen i virksomheden, mens investeringsejendommen stadig ejes og ikke blot kunne konstatere

ved realisation af ejendommen, om der blev tjent penge på denne eller ej?

På den modsatte side kan man også stille sig kritisk over for denne ændring, da denne bidrager til en ny

måde, hvorpå investeringsejendomme optages i årsregnskabet.

For at regnskabet skal give værdi for interessenterne, skal regnskabet både være relevant og validt som

beskrevet i begrebsrammens niveau 2. Hvis ikke begge kriterier er opfyldt, vil regnskabet ikke give værdi for

regnskabslæser. I denne sammenhæng er det specielt kriteriet validitet, der skal være ekstra fokus på. For

hvordan sikres det, at værdiansættelsen af en investeringsejendom til dagsværdi fastsættes korrekt? Vær-

diansættelse er et af de områder med største grad af ledelsesmæssige skøn, hvor ledelsen i stor stil kan

resultatpåvirke regnskabet, hvilket ikke giver et neutralt og fejlfrit billede.

En værdiansættelse kan ofte spænde fra en lavere værdi til en højere værdi, og værdiansættelsen vil ændre

sig alt efter valuaren, der foretager den, samt de informationer valuaren får forelagt, og hvor kritisk han er

overfor disse. Man kan frygte at især mindre investeringsejendomsselskaber, hvor revisor ikke har specielt

stor erfaring med de nye typer af værdiansættelser, at ledelsen har mulighed for at forelægge biased in-

formation for revisor, som denne godtager som en korrekt værdiansættelse, og dermed bidrager til regn-

skabslæsers overbevisning om, at regnskabet er korrekt, selvom værdiansættelsen er væsentlig forkert. I

den situation vil regnskabet ikke være vallidt, og regnskabet skaber dermed ikke værdi for regnskabslæser,

fordi det er forkert.

Alt andet lige vurderes det, at ændringen i en teoretisk perfekt verden, vil være en fordel, da regnskabet

bliver mere retvisende, når investeringsejendomme løbende optages til dagsværdi. Dette vil give regn-

skabslæser en mulighed for løbende at følge med i, om virksomhedens værdiudvikling er positiv eller nega-

tiv.

Når det kommer til virkeligheden, kan man dog være i tvivl, om ledelse, revisor og valuar sammen kan fast-

lægge en fuldstændig og neutral værdi. Såfremt man har tillid til, at de kan dette, vurderes det fortsat at

ændringen i ÅRL giver et mere retvisende billede.
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12 Konklusion

I dette afsnit findes rapportens endelige konklusion på rapportens problemformulering jf. nedenstående:

- "Med udgangspunkt i årsregnskabsloven har denne rapport til formål, at redegøre for de forskellige meto-

der til indregning og måling af investeringsejendomme, herunder hvilken effekt det har på det pågældende

årsregnskab."

Årsregnskabsloven læner sig op af den danske begrebsramme, der danner en tragt for økonomiske begi-

venheder som resulterer i en præsentation af homogene økonomiske oplysninger, som bidrager til en gen-

nemsigtighed og sammenlignelighed for regnskabsbruger. Således er det af stor betydning, at regnskabs-

producenten forstår at præsentere de finansielle informationer i henhold til begrebsrammens bestemmel-

ser for at skabe højest nytteværdi for regnskabslæser. Der er altså ikke tale om en simpel formel til hvordan

man skaber højest informationsniveau og dermed nytteværdi for regnskabslæser. Alt andet lige kan man

dog konkludere at skiftet til det formueorienterede regnskabsparadigme i forbindelse med vedtagelsen af

ÅRL i 2001 har bidraget til et mere retvisende billede af en virksomheds værdi. Dette paradigme understøt-

ter samtidig nutidens mest anvendte dagsværdimodeller til værdiansættelse af investeringsejendomme.

Når der skal indregnes investeringsejendomme i et regnskab, er det vigtigt, at man kan definere, hvilke

typer af ejendomme der findes. Dette er vigtigt, da de forskellige typer af ejendomme skal indregnes i års-

regnskabet på forskellige måder. Nogle ejendomme kan f.eks. indregnes til kostpris under varebeholdnin-

ger, mens andre kan indregnes til dagsværdi under materielle anlægsaktiver. Der er altså både et præsenta-

tionsmæssigt aspekt samt et indregnings- og målingsaspekt i det at kunne definere de forskellige ejen-

domme korrekt.

Overordnet findes der fire typer ejendomme:

 Investeringsejendomme

 Handelsejendomme

 Domicilejendomme

 Ejendomme under opførsel (egen opførsel, for 3. part eller 3. part, der opfører for en)

For at en ejendom kan defineres som en investeringsejendom, skal ejendommens formål være at generere

lejeindtægter og/eller opnå kapitalgevinst ved realisation af ejendommen.

Handelsejendomme er typisk ejendomme, der er købt med henblik på salg inden for en kortere årrække.

Domicilejendomme er ejendomme, som har anskaffet med henblik på at drive sin almindelig forretning fra.
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Ejendomme under opførsel er ejendomme, der er i proces med at blive opført.

Med viden om karakteristikaene ved de forskellige ejendomstyper er det muligt at gå videre og undersøge,

hvordan investeringsejendomme skal indregnes i årsregnskabet efter gældende lovgivning.

Der er d. 25. maj 2015 vedtaget en ændring af årsregnskabsloven, der har særlig betydning for den måde

investeringsejendomme indregnes på. For at kunne identificere forskellen mellem den måde, investerings-

ejendomme indregnes på efter de nye regler, er de gamle regler gennemgået først, hvorefter de nye regler

er gennemgået.

Efter de gamle regler var hovedreglen, at materielle anlægsaktiver indregnes til kostpris med de omkost-

ninger, der er forbundet hermed indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Herefter

skal der foretages systematiske afskrivninger over aktivets levetid. Der skal fastsættes en scrapværdi.

Der har været mulighed for at opskrive aktivet til en højere dagsværdi. Dog var det et krav, at opskrivningen

skulle føres over egenkapitalen, hvor den skulle bindes på en post benævnt "Reserve for opskrivning". Det

har således ikke været muligt at udlodde udbytte af opskrivningen.

Opskrivningen kunne ikke nedbringes i takt med, at der blev ført afskrivninger, men kun nedbringes, hvis

aktivet blev realiseret, aktivet blev nedskrevet på grund af lavere genindvindingsværdi, der blev afsat ud-

skudt skat, som var forbundet med ejendommen eller opskrivningen kunne tilbageføres grundet ændrede

regnskabsmæssige skøn.

Der var dog mulighed for, at selskaber, der havde investeringsaktivitet som hovedaktivitet, kunne opskrive

efter nogle særlige regler i årsregnskabsloven. Såfremt dette var tilfældet, kunne der opskrives til dagsvær-

di over resultatopgørelsen, som kunne disponeres direkte på den frie egenkapital. Således var der mulighed

for at udlodde udbytte af opskrivningen.

Gældsforpligtelser, der var knyttet op på aktiver, der var optaget til dagsværdi, skulle ligeledes optages til

dagsværdi. Gældsforpligtelser, der var knyttet på aktiver, der var optaget til kostpris, skulle optages til

amortiseret kostpris.

I forhold til den nye årsregnskabslov er der således sket en række ændringer hertil. Materielle anlægsakti-

ver skal fortsat indregnes til kostpris ved første indregning. Der er fortsat mulighed for at opskrive til dags-

værdi over egenkapital, der skal bindes på en særskilt post på egenkapitalen. Dog er der den forskel i for-

hold til den gamle årsregnskabslov, at den bundne reserve løbende skal nedbringes i takt med, at der af-
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skrives på aktivet. Dette har ikke en effekt på den totale egenkapital, men vil betyde, at der løbende vil

blive relativt mere fri egenkapital i forhold til bunden egenkapital.

I forhold til reglerne vedrørende dagsværdireguleringer over resultatopgørelsen, er det nu kun investe-

ringsejendomme, der kan opskrives på denne måde.

En væsentlig forskel i forhold til den gamle årsregnskabslov er også, at selskaber, der ikke har investerings-

aktivitet som hovedaktivitet, nu kan opskrive ejendomme til dagsværdi over resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser, der er knyttet til på kapitalandele samt ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

Dette gjorde, at der ikke var 100% gennemsigtighed på investeringsejendomme, der optages til dagsværdi,

som ikke længere skal optages til dagsværdi, men skal altid optages til amortiseret kostpris.

I forhold til indregning af investeringsejendomsselskaber i et holdingselskab, er der også sket en forskel fra

den gamle til den nye årsregnskabslov.

Da datterselskaber, der skal indregnes i et moderselskab, skal følge samme regnskabspraksis som moder-

selskabet, kunne der opstå et problem, hvis datterselskabet indregnede ejendomme til dagsværdi over

resultatopgørelsen, da moderselskabet ikke kunne anvende samme regnskabspraksis, da moderselskabets

hovedaktivitet ikke var investeringsaktivitet. Da skulle der udarbejdes et skyggeregnskab af datterselska-

bets officielle årsregnskab, hvor ejendommenes værdi skulle optages til kostpris med dagsværdiregulering

over egenkapitalen og med systematiske opskrivninger, der kunne benyttes til at indregne i moderselska-

bet. Dette gjaldt både ved indregning af datterselskabets officielle årsrapport og moderselskabets kapital-

andele og koncernregnskabet.

Med de nye regler hvor det ikke længere er et krav, at selskabets hovedaktivitet skal være investeringsakti-

vitet, kan moderselskabet indregne kapitalandelene ud fra det officielle regnskab, og der er ikke længere

behov for at udarbejde et skyggeregnskab. Det samme gør sig gældende ved koncernregnskabsudarbejdel-

sen.

Dog kan der stadig opstå et problem, der skader gennemsigtigheden, hvis der er et investeringsejendoms-

selskab i en koncern, som udlejer ejendommen ud til koncernforbundne selskaber, da ejendommen ved

udarbejdelse af koncernregnskabet så omkategoriseres fra at være investeringsejendom til at være domi-

cilejendom.

Overordnet kan det dog konkluderes, at der vil blive skabt en større gennemsigtighed ved udarbejdelse af

regnskabet i moderselskabet samt ved koncernudarbejdelse med de nye regler, da der frem over vil være
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overensstemmelse mellem det officielle regnskab for datterselskabet og det, der indregnes i moderselska-

bet (når man ser bort fra situationen med en investeringsejendom i et selskab, der omkategoriseres til do-

micilejendom i koncernregnskabet).

Når dagsværdien af ejendom skal opgøres, er der en række forskellige metoder, som regnskabsvejlednin-

gen anbefaler, og som kan ligge til grund for den værdi, der indregnes og præsenteres i årsregnskabet.

En række forskellige modeller er:

 Markedsværdi (salgsværdi)

 Kapitalværdien (discounted cash flow (DCF))

 Normalindtjeningsmodellen

 Multipler

 Kostpris

Markedsværdi er udtryk for det en ejendom kan sælges til. Denne værdi fastsættes enten af et købstilbud

eller af en valuar. Det er dog vigtigt at ledelsen vurderer, hvorvidt den anser købstilbuddet eller valuarens

vurdering for korrekt, således at den indregnede værdi vil give et retvisende billede i årsregnskabet. Ledel-

sen skal forholde sig aktivt til tallene.

Derudover kan der beregnes kapitalværdi ved hjælp af discounted cash flow modellen (DCF) eller normal-

indtjeningsmodellen.

Ved DCF modellen budgetteres der 5-20 år frem samt, der udarbejdes et budget for terminalåret, der be-

stemmer alle fremtidige pengestrømme. Der budgetteres alene på pengestrømme fra drifts- og investe-

ringsaktiviteten, da de finansieringsmæssige forhold ikke er relevante i forhold til dagsværdien. Disse pen-

gestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvorefter de lægges sammen, hvilket udgør dagsværdien.

Derudover er der normalindtjeningsmodellen. Her opstiller man budget for et normalt år, hvor der tages

højde for generelle tomgangsperioder, gennemsnitsvedligeholdelsesudgifter samt andre udgifter, der må

anses for at være normale for at drive ejendommen.

Herefter bestemmes der er driftsafkast, der kan forventes for den type ejendom, med den placering, i den

stand osv.

Driftsresultatet divideres med afkastet, hvorefter man kommer frem til dagsværdien.

Multipler kan ikke benyttes til at bestemme dagsværdien, men kan bruges som en fornuftskontrol til at

kontrollere, at man har ramt rigtigt ved brug af en af de øvrige fremgangsmetoder.
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Kostpris er ligeledes heller ikke udtryk for en dagsværdiberegning, men kostprisen kan ligeledes benyttes

som værdi i regnskabet i stedet for en faktisk dagsværdiberegning.

De forskellige dagsværdiberegninger vil teoretisk altid give den sammen værdi. En ejendoms værdi er uaf-

hængig af, at man benytter en bestemt model på den, hvorfor de forskellige modeller bør give den samme

dagsværdi.

I praksis kan man dog forestille sig, at de forskellige modeller giver forskellige dagsværdier, da der lægges

vægt på forskellige forhold i de forskellige modeller. Hvor en valuar ud over at se på pengestrømmene også

vurderer ejendommens stand, placering, salgsmuligheder osv., har DCF modellen mere fokus på de faktiske

fremtidige pengestrømmene, der tilbagediskonteres. Tilbagediskonteringsfaktoren er her i et udtryk for

aktionærernes krav til afkastet, der igen kan variere i forskellige situationer.

I normalindtjeningsmodellen er der fokus på et normalt år og med fokus på et driftsafkastet, der er mar-

kedsbestemt.

Med forskelligt fokus i de forskellige metoder, kan man forestille sig, at der ved en praktisk opgørelse af

dagsværdien kan findes frem til en række forskellige værdier. Dog bør værdierne ikke afvige væsentligt.

Samtidig er det et krav i årsregnskabsloven, at der i anvendt regnskabspraksis beskrives, hvordan dagsvær-

dien er beregnet.

Det giver altså regnskabslæser mulighed for selv at danne sig et indtryk af, hvordan dagsværdien er bereg-

net.
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