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1 - Indledning 

Der var i 2001 en ændring i årsregnskabsloven(ÅRL), som gjorde, at man gik fra at være 

præstationsorienteret til at blive formueorienteret. Denne ændring har gjort at man i 

værdiansættelsen af ejendommene er gået væk fra at kigge på de historiske kostpriser, 

for derimod at have fokus mod de økonomiske fordele, som kan opnås ved udnyttelse af 

ens investeringsejendom(aktiv) 1 . Denne ændring har haft stor betydning for 

værdiansættelsen, da metoden for indregning og måling af aktivet er blevet ændret, da 

det i det formueorienterede paradigme er indregninger efter dagsværdi- frem for 

kostprisprincippet, der giver største nytteværdi for regnskabsbrugeren.2 

Årsregnskabsloven stiller forskellige krav til årsrapporten, alt efter hvilken 

regnskabsklasse selskabet tilhører, hvilket skal ses i forbindelse med tærskelværdien 

med nytteværdien > omkostningen, som er forbundet med at producere oplysningen. 

Projektet her vil have fokus på P. Bodholdt Ejendomme ApS, der er et selskab i 

regnskabsklasse B, og aflægger årsrapport efter ÅRL. 

Det kunne derfor være interessant at finde ud af, om selskabet formår, at aflægge en 

årsrapport med en informationsværdi, der opretholder det retvisende billede, eller om 

der er brug for ændringer i den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme i denne regnskabsklasse, set ud fra den primære 

regnskabsbrugers synspunkt – banken. 

Formålet med dette projekt er derfor, at se om værdiansættelse af 

investeringsejendomme til dagsværdi, medfører udfordringer med hensyn til at opfylde 

årsregnskabslovens krav om at årsrapporten skal give et retvisende billede.  

                                                        
1 Finansiel rapportering – teori og regulering– side 145 – 3. udgave – Jens O Elling 
2 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 217 3. udgave – Jens O. Elling 
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2 - Problemstilling:  

Med udgangspunkt i ovenstående, har jeg undret mig over hvilke problemstillinger der 

kan være forbundet med indregning af investeringsejendomme til dagsværdi. 

Denne undring har medført, at jeg er kommet frem til nedenstående hovedproblem. 

2.1 – Hovedproblem: 

Hvilke problemstillinger kan værdiansættelsen af investeringsejendommene til dagsværdi 

for P. Bodholdt Ejendomme ApS i årsrapporten for 2014 medføre for regnskabsbrugerens 

behov med henblik på kravet i årsregnskabsloven om retvisende billede? 

 

For at besvare projektets hovedproblemstilling, vil der i dispositionsafsnittet3 være 

angivet hvordan strukturen på projektet vil være, som vil bidrage til besvarelse af 

hovedproblemet. 

3 – Metode 

3.1 – Indledning 
Denne opgave henvender sig primært til personer med interesse for faget Ekstern 

Regnskab, og de som ønsker viden omkring teorien og metoderne bag indregning af 

investeringsejendomme til det eksterne regnskab. Dermed vil de efterfølgende kunne 

blive i stand til at vurdere, hvorvidt et offentliggjort regnskab har den nødvendige 

informationsværdi for regnskabsbrugeren, og om den lever op til begrebsrammens krav 

om retvisende billede. Tilgangen til projektet bærer præg af den både deduktive tilgang.  

Konklusionen ligger op til en mere induktiv tilgang, for at se om konklusionen passer på 

samtlige investeringsselskaber i regnskabsklasse B. 

 

3.2 – Empiri  
Som konsekvens af projektets deduktive tilgang, er det empiriske materiale af 

begrænset omfang. Der er blevet indhentet selskabets seneste offentliggjorte årsrapport 

fra 2014, som ligger offentlig tilgængelig. Derudover er der data som lejeindtægter og 

driftsomkostninger på de enkelte ejendomme, samt anlægskartoteket blevet indhentet, 

                                                        
3 Kapitel 6 
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for at kunne foretage nogle brugbare værdiansættelser af selskabets 

investeringsejendomme. 

3.3 – Dataindsamling og teorivalg 

Dataindsamlingen vil have udgangspunkt i primære data, og overordnet set, kan man 

sige, at litteraturstudiet tager udgangspunkt i danske publikationer der vedrører ÅRL 

§38. 

 

Primære data: 
Af primære kilder er der gjort brug af selskabets årsrapport for 2014, som ligger 

offentligt tilgængeligt på www.cvr.dk4. Denne årsrapport har dannet udgangspunkt for 

den empiriske del af projektet, som skal danne grundlag for analysen og konklusionen. 

Årsrapporten indeholder både kvalitative samt kvantitative data, som alle er 

nødvendige for løsningen af problemet. Kvalitative data fremgår fx af den anvendte 

regnskabspraksis, mens fx resultatopgørelsen og balancen bidrager til de kvantitative 

data. 

 

Af andre primære kilder kan der nævnes årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger 

bl.a. regnskabshåndbogen 2016 fra PWC, samt publikationer fra Ejendomsforeningen 

Danmark. Af publikationer fra Ejendomsforeningen Danmark kan nævnes 

Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen. Opgaven vil 

gennemgå både DCF-modellen og normalindtjeningsmodellen. Til definition af 

afkastkravet, som disse modeller er meget afhængige af, er der gjort brug af definitioner 

fra både Colliers og Ejendomsforening Danmark. Men det er markedsrapporten fra 

Colliers, som bruges til at fastslå hvilket afkastkrav der skal bruges til værdiansættelsen. 

 

Reliabilitet og validitet ved de primære kilder 

Pålideligheden og gyldigheden af disse kilder vurderes høje, da disse er offentliggjort ud 

fra et objektivt synspunkt. Pålideligheden af årsrapporten hviler på revisorens 

underskrift. Publikationerne fra regnskabshåndbogen og Ejendomsforeningen er ikke 

                                                        
4 CVR: 25472209 - 
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25472209&soeg=P.+Bodholdt+Ejen
domme&type=Alle  

https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25472209&soeg=P.+Bodholdt+Ejendomme&type=Alle
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=25472209&soeg=P.+Bodholdt+Ejendomme&type=Alle
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lovreguleret og derfor blot anbefalinger, hvilket svækker troværdigheden, men de 

vurderes til at kunne give det bedste bud. 

 
Sekundære data: 

Af sekundære kilder er der gjort brug af Finansiel rapportering af Jens O Elling, og 

Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang af Ole Sørensen 

4 – Kildekritik 

For at sikre opgavens gyldighed kræves det, at man er kritisk over for de oplysninger, 

man får. Derfor er der primært gjort brug af undervisningsbøger for Ekstern Regnskab 

på HD R studiet på Copenhagen Business School.  

Til den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme er der gjort brug af 

ÅRL, men da denne kun fungerer som rammelov, er der søgt inspiration hos 

regnskabsvejledningen fra Danske Revisorer – FSR(henvist til som FSR), samt 

publikationer fra nogle af Danmarks største revisionsselskaber som fx PWC, Deloitte og 

Ernst & Young. Da disse er fri fra interesse i at påvirke resultatet, vurderes det at 

validiteten ikke bliver negativt påvirket heraf. Her kan nævnes Regnskabsvejledning for 

B- og C-selskaber 2016 fra FSR5, samt regnskabshåndbogen 2016 fra PWC. 

 

Til gennemgangen af værdiansættelsesmetoderne er der udelukkende gjort brug af 

publikationer fra Ejendomsforeningen Danmark. Årsagen til at der kun er gjort brug af 

deres publikation skyldes, at den vurderes at være pålidelig som følge af 

arbejdsgruppen, som den er blevet udarbejdet i. Arbejdsgruppen består af personer 

inde fra de førende eksperter inden for området omkring værdiansættelse af 

erhvervsejendomme – herunder investeringsejendomme, hvorfor muligheden for 

forskerbias vurderes lavt. Metoderne er empirisk afprøvet og har derfor en generel 

gyldighed. Der er stødt på faktorer der medfører, at de ikke kan bruges i P. Bodholdt 

Ejendomme ApS tilfælde.  

 

                                                        
5 http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/0
00%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20forside_030516.ashx – I resten af 
fodnoterne er der blot henvist til denne side som: Regnskabsvejledning for B- og C-selskaber 2016 

http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20forside_030516.ashx
http://www.fsr.dk/~/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20forside_030516.ashx
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5 – Afgrænsning 

I forbindelse med udformningen af opgaven og besvarelse af opgavens problemstilling 

er det nødvendigt at afgrænse opgaven, så det står klart for opgavelæser hvilke 

elementer der vil blive lagt til grund for besvarelsen af opgaven. 

 

Målgruppen for denne opgave vurderes at være folk med kendskab til emnet og dermed 

vil fagudtryk ikke blive forklaret. 

Opgaven vil omhandle ét dansk investeringsselskab, og derfor vil der blive lagt fokus på 

dansk lovgivning (Årsregnskabsloven) på dette område og dermed vil der blive set bort 

fra internationale standarder (IAS40 samt IFRS13), medmindre den danske lovgivning 

eller regnskabsvejledninger henviser hertil.  

 

Derudover vil der udelukkende blive fokuseret på den regnskabsmæssige behandling af 

problemstillingen ved investeringsejendomme og dermed bliver der set bort fra moms- 

og skattemæssige problemstillinger, da det kunne være en afhandling i sig selv. 

Ydermere vil der også blive set bort fra juridiske forhold ved anskaffelse af ejendomme. 

Endvidere vil opgaven blive afgrænset for investeringsejendomme der er blevet 

erhvervet med salg for øje(omsætningsaktiver). 

 

Endvidere vil der blive set bort fra de matematiske teorier bag de gennemgåede 

metoder til indregning og måling af investeringsejendomme, da det ikke vil være 

relevant, og heller ikke bidrage til løsningen af hovedproblemet. Værdiansættelsen af 

selskabets ejendomme er desuden afgrænset til kun at blive foretaget gennem 

normalindtjeningsmodellen, og dermed discounted cash-flow modellen (DCF-

modellen). Årsagen til dette er, at den er anvendelig i selskabets situation, og den 

hurtigt og pålideligt kan værdiansætte selskabets investeringsejendomme.  

 

Projektets empiriske felt vil også afgrænses, så der ved casestudiet kun vil bliver kigget 

på årsrapporten for 2014. Da den valgte case aflægger regnskab efter regnskabsklasse 

B, er det empiriske felt ligeledes afgrænset til at omhandle denne regnskabsklasse. 
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Da der kun er gjort brugt af et casestudie, vil der ikke blive lavet en komparativ analyse 

af to selskaber. Dette gør også at projektet udelukkende kan konkludere på P. Bodholdt 

Ejendomme ApS tilfælde og ikke generelt for lignende selskaber. 

 

Gennemgangen af årsrapporten er afgrænset til udelukkende at belyse de forhold der 

vedrører selskabets investeringsejendomme. Domicilejendommen og ejendommene 

under opførelse,  forsøges så vidt muligt som følge af projektets processtyringsfaktorer, 

for at sikre, at projektet ikke bevæger sig, for langt væk fra projektets 

hovedproblemstilling.6 

 

6 - Disposition/Struktur 

Projektets struktur vil fremgå af dispositionsafsnittet jf. projektets kapitel 6. 

Projektet består af 11 kapitler og delt op i 5 dele: Indledende, beskrivende, 

analyserende, perspektiverende samt konkluderende del. 

De første 6 kapitler er den indledende del, som beskriver den tilgang som er valgt til 

opgaven, gennem en indledning, problemstilling, metode, afgrænsning, kildekritik samt 

dispositionsafsnit, og vil ikke blive gennemgået yderligere. 

 

 

Kapitel 7 og 8: 

Formålet med kapitel 7 og 8 er først og fremmest at gennemgå begrebsrammen for at 

have en mere konkretiseret fortolkning af begrebet ’’retvisende billede’’, som 

årsregnskabsloven ikke giver en klar definition på. Herefter belyses årsregnskabslovens 

krav, samt regnskabsvejledningernes anbefalinger til indregning, måling og 

præsentation af investeringsejendomme. Af regnskabsvejledninger kan nævnes 

Regnskabshåndbogen 2016 fra PWC. 

Afslutningsvis gennemgås metoder for værdiansættelse af investeringsejendomme, med 

hovedfokus på metoderne efter dagsværdiprincippet. Af metoder der vil blive 

gennemgået, kan nævnes normalindtjeningsmodellen samt discounted cash flow 

modellen, hvorefter der også vil blive analyseret metodernes fordele og ulemper.  

                                                        
6 Den skinbarlige virkelighed s. 42 5. udgave – Ib Andersen 
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Undersøgelsesdesignet i disse kapitler har dermed et beskrivende formål, da det 

centrale i disse kapitler, er at give læseren en forståelse og forklaring på overordnede 

termer inden for dette område, da det er nødvendigt ift. at forstå analysen. 7 

 

Kapitel 9: 

Teorien i kapitel 7 og 8 vil blive fulgt op af en single casestudie af P. Bodholdt 

Ejendomme ApS årsrapport for 2014, som er en empirisk undersøgelse. Formålet er at 

se om teorien virker i praksis. Casestudiet skal bruges til at give en argumenterende 

holdning omkring, hvorvidt de generelle regler for selskaber i regnskabsklasse B, sikrer 

høj informationsværdi af årsrapporten. Derudover vil der blive foretaget en 

værdiansættelse efter normalindtjeningsmetoden, for at have et 

sammenligningsgrundlag med værdiansættelsen i årsrapporten. Valget af metoden er 

sket på baggrund af reliabiliteten, og målingerne syntes fri for tilfældigheder.8 

Dette kapitel vil bære præg af en diagnosticerende undersøgelse. 9 

Kapitel 10: 

På baggrund af det beskrivende og analysen, gives der anbefalinger til, hvordan 

informationsværdien og det retvisende billede af årsrapporten kan genskabes.  

Dette kapitel vil derfor blive besvaret gennem en normativ undersøgelse, for at give 

forslag og/eller afhjælpe de identificerede problemer.10 Dette kapitel danner derfor 

grundlag for  

 

Kapitel 11: 

Kapitel 11 er den konkluderende del, som giver et konkret svar på opgavens hovedproblem 

ud fra opgavens tidligere kapitler. 

 

 
  

                                                        
7 Den skinbarlige virkelighed s. 20 5. udgave – Ib Andersen 
8 Den skinbarlige virkelighed s. 84 5. udgave – Ib Andersen 
9 Den skinbarlige virkelighed s. 21 5. udgave – Ib Andersen 
10 Den skinbarlige virkelighed s. 22 5. udgave – Ib Andersen 
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7 – Begrebsrammen 

7.1 – Indledning 

Den danske årsregnskabslovs (ÅRL) begrebsramme blev udformet i 2001 ved at 

indarbejde dele af International Accounting Standard Boards (IASB) begrebsramme for 

at få en bedre og mere ensartet fortolkning af generalklausulen ’’retvisende billede’’11. 

Formålet for årsregnskabslovens begrebsramme er, at forsøge at give generelle 

retningslinjer for hvordan en årsrapport skal udformes, for at den er mest informativ 

for regnskabsbrugerne, så regnskabsbrugerne har det bedste beslutningsgrundlag 

vedrørende deres økonomiske beslutninger.  

 

Dette betyder, at årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS skal være udformet på 

en sådan måde, at gennemsigtigheden af alle relevante oplysninger omkring selskabets 

investeringsejendomme fremgår tydeligt af årsrapporten, så den vil reducere 

analyseomkostningerne i forbindelse med tvivlsspørgsmål omkring værdiansættelsen12.  

 

Nedenstående billede viser, at begrebsrammen består af fem niveauer, som danner 

grundlag for, at den finansielle rapportering samt beretningsinformationen i 

årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS giver regnskabsbrugeren et retvisende 

billede af selskabets reelle værdi af deres investeringsejendomme.13 

 

Figur 1 – årsregnskabslovens begrebsramme  

Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering – 3. udgave – side 197 

                                                        
11 Årsregnskabsloven 2001 side 5. Deloitte & Touche 
12 Finansiel rapportering – teori og regulering– side 196 – 3. udgave – Jens O Elling 
13 Årsregnskabsloven 2001 side 5. Deloitte & Touche  
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I resten af kapitel 7 gennemgås disse niveauer. 

7.2 – Niveau 1: Brugernes informationsbehov 

Regnskabsbrugerne af P. Bodholdt Ejendomme ApS’ eksterne regnskab består af en 

masse interessenter. I forbindelse med værdiansættelsen af deres 

investeringsejendomme vurderes banken samt Per Bodholdt til at være de primære 

interessenter, og dermed vil det være deres informationsbehov, som projektet vil have 

fokus på.  

 

Årsagen til vurderingen er, at banken har store økonomiske interesser i selskabets 

økonomiske situation, da selskabet i 2014 har en bankgæld på 25.745.925,-14, mens Per 

Bodholdt skal bruge den til at træffe beslutninger om investeringer.  

 

Det er nødvendigt for selskabet, at definere den primære interessentgruppe, ellers vil 

årsrapportens informationer være for abstrakte og upræcise i de efterfølgende niveauer 

i begrebsrammen.15 

 

Årsregnskabslovens §12 stk. 2 og stk. 3 fortæller, at årsrapporten skal udarbejdes, så 

den indeholder pålidelige og relevante oplysninger for regnskabsbrugeren. Således skal 

den støtte banken i deres økonomiske beslutninger om, hvorvidt det ville være en god 

forretning, at låne selskabet penge eller om risikoen for tab er for stor. 

 

Hvad de forskellige interessenters interesse i det eksterne regnskab bunder i, har 

selvfølgelig også indflydelse på hvilke informationer, de mener er relevante og skal 

indgå for, at det dækker deres informationsbehov. Derfor ligger udfordringen for 

virksomheden i, at finde ud af hvem regnskabsbrugerne af deres årsrapport er, samt 

deres faglige kyndighed, så årsrapporten lever op til den enkelte interessents 

informationsbehov.16 Projektet vil have fokus på långivers informationsbehov og om 

dette bliver dækket i tilfredsstillende grad. 

                                                        
14 Årsrapport 2014 P. Bodholdt Ejendomme ApS 
15 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 200 3. udgave – Jens O. Elling 
16 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 199 3. udgave – Jens O. Elling 
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Der er tre typer informationsbehov, hvor prognoseopgaven er den vigtigste for 

långivere. Dette skyldes, at prognoseopgaven kan informere banken omkring selskabets 

fremtidige evne til at tilbagebetale deres bankgæld.  

 

Prognoseopgaven – fremadrettet: 

Årsregnskabet bør være det bedste sted at kigge, hvis man som långiver ønsker et 

indtryk af hvilke fremtidige pengestrømme P. Bodholdt Ejendomme ApS har evne til at 

generere.  De mest relevante punkter i årsrapporten for at kunne få et indtryk af dette 

er virksomhedens formueforhold i balancen – aktiver og passiver – samt 

resultatopgørelsen. 

  

Disse to er nemlig afledt af hinanden og det vurderes, at oplysningerne om en 

virksomheds præstation sammenlignet med ændringen i balancen giver et mere 

retvisende billede af en virksomheds evne til at generere pengestrømme end 

pengestrømopgørelsen17. 

Resultatopgørelsen vil vise om driften i selskabet giver over- eller underskud, mens 

balancen og noterne vil give informationer om værdien på investeringsejendommene 

og de tilhørende gældsforpligtelser. 

 

Hvis årsregnskabet har fuldført prognoseopgaven, vil långiver hurtigt kunne lave en 

risikovurdering af selskabet.  

 

Kontrolopgaven – bagudrettet: 

Dette handler for ejerne om at sikre en kontrol af ledelsen og at se om ledelsen forvalter 

virksomhedens ressourcer ansvarligt i forhold til virksomhedens aktionærer – har de 

forsøgt at skabe værdi for aktionærerne (principal agent problemet) eller har ledelsen 

haft personlige mål, som afviger fra aktionærernes? 

 

 

 

                                                        
17 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 200 3. udgave – Jens O. Elling 
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Fordelingsopgaven: 

Dette handler om interessentgruppernes ønske om en indsigt i de interne beslutninger, 

som ledelsen foretager sig, for eksempel overskudsfordelingen mellem ejerne, ledelse 

og medarbejderne. Dermed kan ejerne også kontrollere om nødvendig kapital bliver 

udloddet til udbytte, hvilket kan være interessant i forbindelse med opskrivningen på 

investeringsejendommene, da opskrivninger på investeringsejendomme efter ÅRL§38 

ikke er bundne reserver, men frie reserver. 18   

Disse tre grundlæggende opgaver fungerer som målsætninger for årsrapporten jf. ÅRL 

§1219 

7.3 – Niveau 2: Kvalitative egenskaber 

Niveau 2 definerer informationernes relevans og validitet. Det sker gennem dens 

kvalitetshierarki, som sikrer, at prognoseopgaven fra niveau 1 har en nytteværdi for 

banken.   

 

Figur 2 

Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering – 3. udgave – side 204 

 

Nytteværdi skabes såfremt, at den finansielle rapportering indeholder fundamentale 

egenskaber og forstærkende kvalitative egenskaber.20 

 

 

                                                        
18 Investeringsejendomme – regnskabsmæssig behandling side 2 –  BDO. 
19 Kompendium i ekstern regnskab 1. udgave side. 19 - Aspiri 
20 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 204 3. udgave – Jens O. Elling 
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Fundamentale egenskaber: 

Relevans skabes gennem enten prognoseværdi som betyder, at banken skal kunne 

anvende årsrapporten til at kunne skabe sig en forventning om fremtiden, eller 

bekræftelsesværdi, hvor årsrapporten bekræfter ens tidligere forventning til regnskabs 

året med det faktiske regnskab.21 

 

Troværdighed handler om, at oplysningerne skal være pålidelige og retvisende. Dette 

sikres ved at oplysningerne er neutrale, fejlfrie og fuldstændige. 

Hvis oplysningerne lever op til disse krav medfører det, at årsrapporten er objektiv og 

retvisende og dermed kan interessenten tage sine økonomiske beslutninger.22 

Troværdigheden af værdiansættelserne af ejendommene kan være svær at opnå, da 

modellerne for værdiansættelse indeholder en del skøn, såfremt de ikke 

dagsværdireguleres efter observationer på et aktivt marked. Dermed burde den 

finansielle rapportering også indeholde informationer omkring risikoen23. 

 

Forstærkede kvalitative egenskaber: 

Når man taler om forstærkende kvalitative egenskaber menes der, at årsrapporten skal 

give mulighed for at sammenligne årsrapporten med andre virksomheders årsrapport – 

igen for at give banken det bedste beslutningsgrundlag omkring sin 

ressourceallokering. Her vil banken kunne opfange eventuelle problemstillinger, hvis 

årsrapporten oplyser om værdiansættelsen, er sket på grundlag af et mindre 

forrentningsgrundlag ift. andre selskaber i samme branche.24 

 

Værdiansættelsen af investeringsejendomme indeholder nogle usikre målinger, hvilket 

medfører at der ikke er en objektiv sandhed på investeringsejendommens sande værdi. 

Dens sandhed hviler derfor på verificerbarheden, som skabes gennem fagligt 

kvalificerede metoder.25 

 

                                                        
21 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 205 3. udgave – Jens O. Elling 
22 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 206-207 3. udgave – Jens O. Elling 
23 Henvises til projektets kapitel 8.3- Modeller til værdiansættelse 
24 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 207 3. udgave – Jens O. Elling 
25 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 208 3. udgave – Jens O. Elling 
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Sidst men ikke mindst skal oplysningerne være forståelige for regnskabslæseren og 

dermed skal banken have mulighed for at forstå, hvordan værdiansættelsen er opnået26 

 

Derudover er der to tærskelværdier der skal være opfyldt, for at en oplysning skal være 

indeholdt i den finansielle rapportering.  

 

Der er her tale om, at informationen skal have en så væsentlig karakter, at den påvirker 

beslutningsprocessen for regnskabsbrugeren samt at den omkostning, der er ved at 

producere en oplysning skal være mindre end den nytteværdi, som den skaber for 

regnskabsbrugeren.27 

 

Dette skal selskabet have for øje i forbindelse med værdiansættelsen af ejendommene, 

da nogen af værdiansættelsesmetoderne er mere omkostningstunge end andre. 

Selskabet skal derfor overveje, hvilken metode der vil give den største nytteværdi for 

den mindste omkostning. 

 

Derudover indeholder ÅRL §11 en generalklausul om, at årsrapporten skal give et 

retvisende billede af virksomhedens finansielle situation og formueforhold i balancen 

for at sikre, at regnskabsbrugeren ikke modtager mangelfuld eller vildledende 

informationer28 

 

Dog giver ÅRL også mulighed for at fravælge ÅRL, såfremt det forbedrer 

generalklausulen om ’’retvisende billede’’ eller at der kommer supplerende oplysninger 

– dette fremgår af ÅRL §11 stk. 2 og 3. 

 

I modsætning til IFRS vil overholdelse af ÅRLs minimumskrav (regnskabsklasse A og B) 

ikke medføre, at årsrapporten giver et retvisende billede. Det retvisende billede hviler 

derfor på ÅRL §11, men dette er en vurderingssag fra ledelsens side, hvorvidt en 

oplysning, der ikke er lovkrav om, er relevant information for regnskabsbrugeren.  

                                                        
26 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 210 3. udgave – Jens O. Elling 
27 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 210 3. udgave – Jens O. Elling 
28 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 211 3. udgave – Jens O. Elling 
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Et eksempel herpå kunne være, at regnskabsvejledningerne anbefaler 

pengestrømsopgørelse for regnskabsklasse B-virksomheder29. Det er ikke et lovkrav, og 

derfor er det op til ledelsen at vurdere, om det er nødvendigt for regnskabsbrugeren. 

7.4 – Niveau 3: Definition af elementer 

Dette niveau handler om de definitioner, som ÅRL har givet de elementer, som en 

årsrapport er sammensat af og som alle regnskabsposter skal indplaceres under. 

Efter den danske regnskabspraksis gik fra præstations- til formueorienteret, vedrører 

begrebsrammens definitioner kun balancen, ledelsesberetning og eventuelle 

supplerende beretninger.30 

 

I ÅRLs bilag 1C findes definitionerne på årsrapporten elementer, som posteringerne 

skal være omfattet af, før de kan komme i betragtning til at blive indregnet og målt 

(niveau 4). Formålet med disse definitioner, er at undgå begrebsforvirring og 

misforståelser31. 

I relation til projektet omkring investeringsejendomme, kan man i bilag 1C se at 

investeringsejendomme er et aktiv, da den er under selskabets kontrol, som et resultat 

af tidligere begivenheder, og som man må forvente vil bibringe selskabet ’’fremtidige 

økonomiske fordele’’. 

 

Er erhvervelsen af ejendommen sket gennem banklån, kan man i bilag 1C se, at 

banklånet er en forpligtigelse, da det bliver defineret som ’’Eksisterende pligter for 

virksomheden opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes 

at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele’’32. 

7.5 – Niveau 4: Indregning og måling 

Dette niveau handler om, ved hvilken mængde og til hvilken pris skal en begivenhed 

medtages i regnskabet. 

 

                                                        
29 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder – ny opdateret version – FSR.DK 
30 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 212-213 3. udgave – Jens O. Elling 
31 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 213 3. udgave – Jens O. Elling 
32 ÅRL bilag 1 C – Årsrapportens elementer 
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For at en begivenhed må indregnes i årsrapporten, er det et krav, at den lever op til de 

tidligere indregningskriterier i de forrige niveauer i begrebsrammen. Derfor gælder det, 

at indregningen skal skabe nytteværdi for regnskabsbrugeren, at den kan måles 

pålideligt og at den vil have fremtidige økonomiske konsekvenser for virksomheden. 33 

 

Netop det fjerde niveau i begrebsrammen er niveauet, hvor mange aktiver bliver 

frasorteret, da de ikke lever op til kravene, som stilles nedenunder, til trods for at de 

lever op til definitionskriteriet.  

 

ÅRL har jf. §33 to kriterier før et aktiv kan indregnes: 

1) Det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå 

virksomheden. 

2) Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi.34 

 

I ÅRL bilag 1D er der listet definitioner på de kvantitative måleattributter, som kan 

bruges når man skal indregne en aktiv.  

 

Dagsværdi er defineret som: ’’Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles 

eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem? af hinanden uafhængige 

parter’’35 

 

I forbindelse med at ÅRL skiftede over til det formueorienterede paradigme blev det de 

dagsværdibaserede måleattributter, der blev de mest anvendte, og som skaber bedst 

nytteværdi for brugeren frem for tidligere historiske kostpriser.36 

 

Når værdiansættelse sker til dagsværdi, er der forskellige metoder til denne opgørelse. 

Visse metoder er afkastbaserede og vurderer værdien på ejendommen ud fra det afkast, 

der er på ejendommen, mens målingen også kan ske på baggrund af m2, højde, længde, 

                                                        
33 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 215 3. udgave – Jens O. Elling 
34 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 215 3. udgave – Jens O. Elling 
35 bilag 1 D i ÅRL – Målegrundlag mm. 
36 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 217 3. udgave – Jens O. Elling 
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beliggenhed samt andre forhold, der har betydning for, hvad en uafhængig part vil give 

for en ejendom.37 

7.6 – Niveau 5: Klassifikation og præsentation 

Når en begivenhed har klaret sig igennem de fire første niveauer i begrebsrammen, 

gælder det nu om for virksomheden at præsentere informationen i årsregnskabets 

forskellige bestanddele; regnskabsopgørelser, ledelses beretning samt den supplerende 

beretning.38  

Der er to krav til enhver form for klassifikation: 

 

1) Klassifikationerne skal være relevante for interessenten for at dække deres 

informationsbehov – herunder prognose- og kontrolopgaven 

2) Klassifikationen skal ske gennem dannelse af homogene grupper. 39 

Det betyder, at ejendommene skal klassificeres som en gruppe og præsenteres under 

samme overskrift i årsrapporten. Så kan regnskabsbrugeren få et hurtigt overblik over 

de oplysninger, der er relevante for dem. 

7.7 – Grundlæggende forudsætninger 

Sidst men ikke mindst har ÅRL §13 angivet de grundlæggende forudsætninger for 

udarbejdelse af det eksterne regnskab, som skal sikre regnskabsbrugernes 

informationsbehov bliver afdækket. 

 

Klarhed – Årsrapporten må ikke være tvetydig (se niveau 2) 

Substans – Indhold frem for formalia (se niveau 2) 

Væsentlighed – Dette er den ene af de to tærskelværdier – alle informationer der er 

væsentlige skal medtages. 

Going concern – skal fortælle at virksomheden formodes at fortsætte driften i mindst 1 

år fra aflæggelsestidspunktet. 

Neutralitet – årsrapporten skal være fri for egeninteresse og være objektiv. 

                                                        
37 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 217 3. udgave – Jens O. Elling 
38 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 219 3. udgave – Jens O. Elling 
39 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 219-220 3. udgave – Jens O. Elling 
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Periodisering – Transaktioner og begivenheder skal indregnes, når de opstår uanset 

tidspunkt for betaling. 

Konsistens – Der skal bruges de samme indregningsmetode og målegrundlag – øge 

sammenligneligheden. 

Bruttoprincippet – Transaktioner skal indregnes brutto hver for sig og må ikke 

modregnes med hinanden. 

Formel kontinuitet – Primo balancen skal være tilsvarende ultimo balancen fra forrige 

regnskabsår. 

Reel kontinuitet – Regnskabsår, opstilling, klassifikation, indregningsmetode og 

målegrundlag skal være ens fra år til år. Stk. 2 i paragraffen giver lov til at ændre 

praksis, hvis det øger generalklausulen om retvisende billede – eller hvis man skal 

overholde nye regler.40 

 

Det fremgår tydeligvis af strukturen og indholdet af begrebsrammen, at formålet med 

rapporten er, at give det bedst mulige og mest retvisende billede af de af virksomhedens 

forhold, der handler om økonomiske ressourcer og fordringer i disse. Alt sammen for at 

give regnskabsbrugeren det bedste beslutningsgrundlag. Dette kan også ses ved, at ÅRL 

har indført de to tidligere nævnte klausuler, som skal bakke op om general-klausulen; 

nemlig suppleringsklausulen og fravigelsesklausulen. 

 

Så selvom årsregnskabsloven direkte definerer, hvad et retvisende billede er, så giver 

begrebsrammen en fornemmelse af, at det betyder, at alle oplysninger skal oplyses i 

årsrapporten og være til gavn for regnskabsbruger til dens beslutningsformål, og derfor 

sikre at selskabet ikke undlader at oplyse om væsentlige forhold.41 

7.8 – Delkonklusion  

Afsnit 7 havde til formål at finde ud af hvordan det retvisende billede defineres jf. 

begrebsrammen, og hvilke forventninger der er til årsrapporten jf. generalklausulen 

’’retvisende billede’’. 

 

                                                        
40 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 221 3. udgave – Jens O. Elling 
41 Finansiel rapportering – teori og regulering –  side 21 3. udgave – Jens O. Elling 
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Som det fremkommer af årsregnskabsloven §11 så skal årsrapporten vise et 

’’retvisende billede’’ af virksomhedens økonomiske situation, aktiver samt passiver. 

Ledelsesberetningen skal desuden også give et retvisende billede af de forhold, som der 

bliver beskrevet i den. Hvis lovbestemmelserne i årsregnskabsloven ikke er 

tilstrækkelige, åbner årsregnskabsloven op for suppleringsklausulen. Det betyder, at 

hvis lovene ikke er tilstrækkelige for at opnå et retvisende billede, skal årsregnskabet 

indeholde supplerende oplysninger jf. ÅRL §11 stk. 2. Er de supplerende oplysninger 

ikke tilstrækkelige for et retvisende billede træder fravigelsesklausulen i kraft. Herved 

kan årsregnskabslovens bestemmelser fravælges, såfremt det fremmer det retvisende 

billede, men dette skal der oplyses om i noterne jf.  ÅRL§11 stk.3. 

 

De første to niveauer i begrebsrammen brugernes informationsbehov og kvalitetskrav er 

med til at give en bedre forståelse af begrebet retvisende billede. Brugernes 

informationsbehov vil sige, at årsrapporten har nytteværdi for regnskabsbrugerne, så 

den kan foretage økonomiske beslutninger ud fra årsrapporten. Det blev vurderet, at 

banken samt ejeren var de primære regnskabsbrugere af årsrapporten, og dermed er 

det deres informationsbehov, der skulle dækkes.  

 

Informationsbehovet skulle dækkes gennem valide og relevante oplysninger jf. ÅRL §12 

stk. 3. Validitet skal sikre at informationerne er fuldstændige, neutrale og fejfrie, mens 

relevans skal sikre at informationerne kan give dem en indikation af selskabets 

fremtidige økonomiske forhold. 

 

Årsregnskabsloven har ydermere givet ni grundlæggende forudsætninger for 

udarbejdelse af årsrapporten, som skal sikre af informationsbehovet for 

regnskabsbrugerne bliver dækket.  

 

Dermed kan det konkluderes, at begrebsrammens definition af en årsrapport, der giver 

et retvisende billede, er en årsrapport, der er brugbar for regnskabsbrugeren i dennes 

økonomiske beslutninger. 
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8 - Aktiver 

8.1 – Introduktion til årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven er den lovgivning, som de fleste danske virksomheder aflægger 

regnskab i henhold til. I 2001 gennemgik den en større ændring i forbindelse med at 

dansk regnskabspraksis blev mere formueorienteret, som tidligere nævnt. 

Den seneste ændring af årsregnskabsloven blev foretaget i 2015.42  

 
I ÅRL findes der 4 overordnede regnskabsklasser – A, B, C og D. For at finde ud af 

hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører og hvilke standarder de skal aflægge 

eksternt regnskab efter, er der tre faktorer, der spiller ind: Omsætning, balancesum og 

antal ansatte. Der skal opfyldes to ud af tre betingelser for, at man tilhører en 

regnskabsklasse. Hvis virksomheden overskrider to af betingelserne to år i træk stiger 

den i regnskabsklasse. Hvis den ikke lever op til to af kravene til en regnskabsklasse to 

år i træk, falder den i regnskabsklasse. 

Alt efter hvilken regnskabsklasse man tilhører, stiller ÅRL forskellige krav til hvad 

årsrapporten skal indeholde af informationer. Jo højere regnskabsklasse man tilhører, 

jo mere omfattende kræver loven, at årsrapporten skal være. 

 

Den nye årsregnskabslov for 2015 har medført nogle ændringer i værdierne, som afgør 

hvilken regnskabsklasse en virksomhed tilhører, og det er de nye værdier, som vil blive 

angivet. Ændringen har ikke haft indflydelse på P. Bodholdt Ejendomme ApS, der 

dermed stadig befinder sig i regnskabsklasse B, selvom der er blevet tilføjet en 

regnskabsklasse B med titlen ’’mikrovirksomheder’’.43 

  

Regnskabsklasse A er for personligt drevet virksomheder, fonde og 

interessentselskaber. Som nævnt ovenfor er der tre betingelser der afgør om en 

virksomhed skal placeres i denne regnskabsklasse og det er følgende: 

Nettoomsætning: ≤ DKK 14 mio.  

Balancesum: ≤ DKK 7 mio.  

Antal ansatte: ≤ 10 

                                                        
42 Ændring af årsregnskabsloven 2015- Erhvervs- & Selskabsstyrrelsen 
43 Overblik over den nye regnskabslov af 2015 – side 6 - KMPG 
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Mikrovirksomheder hører som udgangspunkt under regnskabsklasse B. 

Nettoomsætning: ≤ DKK 5,4 mio.  

Balancesum: ≤ DKK 2,7 mio.  

Antal ansatte: ≤ 10 

Hvis man er under følgende grænser to regnskabsår i træk, bliver man 

mikrovirksomhed, og skal aflægge regnskab efter mere lempelige regnskabsregler.44 

 

Regnskabsklasse B omfatter anpartsselskaber(ApS) eller aktieselskaber (A/S).  De 

krav som ÅRL stiller til årsrapporten i denne regnskabsklasse, skal virksomheder i 

regnskabsklasse C og D også indeholde – ud over de specielle oplysninger, som ÅRL 

stiller til deres regnskabsklasse. 

Nettoomsætning ≤ DKK 89 mio. 

Balancesum ≤ DKK 44 mio. 

Antal ansatte ≤ 5045 

 

Netop denne regnskabsklasse tilhører P. Bodholdt Ejendomme ApS, hvorfor det 

primært er denne regnskabsklasse og de lovbestemmelser, som ÅRL stiller til 

aflæggelse af årsrapporten, som opgaven vil tage udgangspunkt i.   

 

Regnskabsklasse C omfatter de selskaber (ApS og A/S), der har overskredet to eller tre 

af grænserne for at være i regnskabsklasse B og, som ikke er børsnoteret eller statslige 

aktieselskaber. I modsætning til de to tidligere beskrevet regnskabsklasser er denne 

opdelt i to: Mellemstore C og store C. 

Mellemstore C: 

Nettoomsætning > DKK 89 mio. <313 mio. 

Balancesum > DKK 44 mio. <156 

Antal ansatte > 50 <250 

Store C: 

Nettoomsætning > DKK 313 mio. 

                                                        
44 Overblik over den nye regnskabslov af 2015 – side 6 - KMPG 
45 Overblik over den nye regnskabslov af 2015 – side 6 - KMPG 
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Balancesum > DKK 156 mio. 

Antal ansatte > 25046 

 

Regnskabsklasse D omfatter børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber. I 

modsætning til de andre regnskabsklasser er der ingen størrelseskrav hvad angår 

nettoomsætning, balancesum og antal ansatte i denne regnskabsklasse.  

Årsagen til man inddeler virksomhederne i disse regnskabsklasser er fordi de skal 

aflægge årsrapport efter forskellige krav. Kravene som ÅRL stiller til de forskellige 

regnskabsklasser kan ses i skemaet nedenunder.47 
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Figur: 3 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Systime Virksomhedsøkonomi B figur12.248 

 

                                                        
46 Overblik over den nye regnskabslov af 2015 – side 6 - KMPG 
47 Overblik over den nye regnskabslov af 2015 – side 6 - KMPG 
48 https://vob.systime.dk/index.php?id=606 
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Som det kan ses stiller ÅRL forskellige krav til virksomhedernes aflæggelse af 

årsrapport, jo større regnskabsklasse man tilhører. En regnskabsklasse B kan godt 

foretage tilvalg af udvalgte krav fra de større regnskabsklasser, hvis det ønskes. 

Derudover ligner mellemstore C, store C og D meget hinanden, men ÅRL stiller 

’’strengere’’ krav til hvad de forskellige dele i årsrapporten skal indeholde. 

 

Som konsekvens af den nye ændring i ÅRL af 2015, er det fra 2016 ikke længere et krav 

for regnskabsklasse B-virksomheder at foretage en egenkapitalopgørelse, og derfor 

fremgår den ikke af skemaet. 49 

8.1.2 – Definition på aktiver 

Når aktiver skal defineres, er ÅRL bilag 1c et godt sted at starte, da den giver 

definitionen på hvad et aktiv er. Definitionen er: 

 

’’ Ressourcer, som er (1) under virksomhedens kontrol som et (2) resultat af tidligere 

begivenheder, og hvorfra (3) fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden.’’50 

 

Som det kan ses stiller ÅRL tre specifikke krav, som er blevet fremhævet. Men det kan 

nævnes jf. begrebsrammen niveau, at ÅRL stiller yderligere et krav. Dette er som 

tidligere nævnt, at et aktiv skal kunne måles pålideligt. 

 

Der findes forskellige typer aktiver, men ikke alle vil blive gennemgået, da de ikke vil 

have relevans ift. besvarelse af opgaven. En ejendom kan klassificeres som forskellige 

typer aktiver, alt efter hvad formålet med ejendommen er. Derfor er regnskabsbrugeren 

interesseret i at se, om selskabet har til hensigt at sælge ejendommen i nær fremtid eller 

ikke.  

Dette kan fx skyldes, at lånegiveren kan have interesse i at vide om selskabet har til 

hensigt at afvikle ejendommen hurtigt, eller om den skal fungere som udlejning og 

dermed være en del af virksomhedens daglige drift. 

                                                        
49 Ændringer til regnskabsloven 2015 – side 18 - BDO 
50 Årsregnskabsloven bilag 1 afsnit C  
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 Oftest vil man se en ejendom blive klassificeret som enten et anlægsaktiv eller 

omsætningsaktiv.  

8.1.3 – Anlægsaktiver 

Ligesom årsregnskabslovens bilag 1C gav en definition af hvad et aktiv er, kan man 

ligeledes finde definitionen på et anlægsaktiv: 

’’ Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden.’’51 

 

Når der tales om anlægsaktiver er der tre typer: 

 Immaterielle anlægsaktiver 

 Materielle anlægsaktiver 

 Finansielle anlægsaktiver 

 

Balanceskemaet for regnskabsklasse B, C og D giver definitionerne på, hvad der 

definerer de tre typer anlægsaktiver, og her kan det konkluderes, at det kun er 

materielle anlægsaktiver der er relevant for opgaven.  

 

8.1.3.1 – Materielle anlægsaktiver 

Balanceskemaet som kan findes i ÅRL bilag 2 definerer et materielt anlægsaktiv som: 

 Grunde og bygninger 

 Produktionsanlæg og maskiner 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver 

Årsregnskabsloven har ikke defineret investeringsejendomme, men der bliver i 

lovbemærkningerne henvist til IAS 40. Denne definerer investeringsejendomme som en 

investering i grunde og bygninger, med det formål at få afkast. Afkastet kan foretages 

gennem lejeindtægter og/eller kapitalgevinster.52,53   

 

                                                        
51 Årsregnskabslovens bilag 1 afsnit C 
52 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1126/2008 side 323 – FSR.dk 
53 Regnskabshåndbogen 2016 side 245 – PWC  
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Her kan det dog diskuteres hvorvidt de generelle regler for præsentation af materielt 

anlægsaktiv er det mest retvisende for et investeringsselskab, der investerer i 

forskellige typer ejendomme, eller om der burde være nogle undergrupper, hvor 

ejendommene bliver specificeret ud i forhold til hvorvidt ejendommen er til beboelse 

(Beboelses ejendomme) eller er et erhvervslejemål (Erhvervslokaler).54 Dette ville gøre 

det nemmere for regnskabsbrugeren at gennemskue hvilke typer ejendomme 

investeringsselskabet har investeret i.  

 

I modsætning til internationale regnskabsstandarder, er en ejendom under opførelse 

ikke en investeringsejendom, uanset ejendommens formål.55 

8.1.3.2 – Indregning og måling 

Da opgaven har udgangspunkt i P. Bodholdt Ejendomme ApS, der aflægger årsregnskab 

efter regnskabsklasse B, vil det være de paragraffer, som vedrører denne 

regnskabsklasse, som vil blive anvendt.  

 

Investeringsejendomme må indregnes når det er under virksomhedens kontrol, og 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, hvilket i praksis sker på 

overdragelsestidspunktet snarere end underskrivelsestidspunktet.56 

8.1.3.3 – Første indregning 

Første gang en investeringsejendom skal indregnes i balancen skal det gøres efter de 

almindelige bestemmelser for indregning af aktiver. Disse bestemmelser findes i ÅRL 

§36, og fortæller at indregningen måles til amortiseret kostpris. Kostprisen på aktivet 

skal indeholde alle de omkostninger der direkte kan henføres til anskaffelsen af aktivet 

jf. ÅRL §40. Dette inkluderer altså advokathonorar, tinglysning mm.57 

8.1.3.4 – Efterfølgende indregning 

Den efterfølgende indregning kan ske efter to metoder – kostpris eller dagsværdi. 

Dette har dog ikke relevans for projektets hovedproblem at gennemgå 

kostprisprincippet, hvorfor der forsættes direkte videre til dagsværdi. 

                                                        
54 Regnskabshåndbogen 2016 side 250-251 – PWC  
55 Regnskabshåndbogen 2016 side 246 – PWC  
56 Regnskabshåndbogen 2016 side 247 – PWC  
57 Regnskabshåndbogen 2016 side 249 – PWC  
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Dagsværdi: 

Årsregnskabsloven giver også mulighed for løbende at regulere investeringsejendomme 

til dagsværdi jf. ÅRL §38 samt §41.  

Der er enkelte forskelle i regnskabspraksis mellem de to metoder. Fokus i opgaven vil 

dog være på opskrivning til dagsværdi efter §38. 

 

Tidligere var det et krav at opskrivning til dagsværdi efter §38 udelukkende måtte ske, 

hvis investeringsejendommene var selskabets hovedaktivitet, men det er ikke længere 

et krav som følge af ændringen i ÅRL af 2015.58  

Denne ændring har dog ikke indflydelse på P. Bodholdt Ejendomme ApS, da det er 

virksomhedens hovedaktivitet og denne ændring har kun indflydelse på de 

virksomheder, der har haft en anden hovedaktivitet, og ønsket at indregne til 

dagsværdi, men ikke måtte. 

 

Opskrivning til dagsværdi efter §38 åbner dermed op for, at et aktiv opskrives til en 

højere værdi end kostprisen. Dette giver som sagt mulighed for at udlodde 

opskrivningerne der er foretaget på bygningerne, da disse ses som frie reserver59 – så 

længe dette er forsvarligt jf. selskabsloven §179 stk. 2. Det er dermed ledelsen ansvar at 

sikre udlodningen ikke er uforsvarlig og skader selskabet.60 

 

Vælger P. Bodholdt Ejendomme ApS at måle investeringsejendommen til dagsværdi 

efter §38, må der ikke blive afskrevet på aktivet jf. ÅRL §43, da de værdireguleringer der 

er på ejendommen bliver reguleret gennem dagsværdien og bliver placeret i 

resultatopgørelsen under andre driftsindtægter.61 

 

Udvalgte værdiansættelsesmetoder og –teknikker, som kan bruges af selskaber, der kan 

bruges til dagsværdireguleringer vil blive gennemgået i projektets kapitel 8 afsnit 3. 

                                                        
58 Regnskabshåndbogen 2016– side 38 og 75 – PWC  
59 Investeringsejendomme – regnskabsmæssig behandling side 2. BDO 
60 Regnskabshåndbogen 2016 side 247 – PWC  
61 Regnskabshåndbogen 2016– side 38 – PWC  
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8.2 – Præsentation og oplysninger i årsrapporten 

En årsrapport består af flere bestanddele og for en virksomhed i regnskabsklasse B, skal 

den jf. ÅRL §22 som minimum bestå af ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance 

med tilhørende noter, anvendt regnskabspraksis og ledelsesberetning,62 som det også 

fremgik af projektets figur 3. 

Derfor skal P. Bodholdt Ejendomme ApS investeringsejendomme præsenteres i disse 

bestanddele. 

 

Resultatopgørelse 

I resultatopgørelsen skal nettoomsætningen og driftsomkostningerne fremgå af den 

ordinære drift. Jf. ÅRL §§ 32 og 81. Såfremt der vælges sammendrage disse oplysninger, 

jf. årsregnskabslovens regler, skal bruttofortjeneste eller –tab vises i stedet. Jf. ÅRL bilag 

2, kan det ses at afskrivninger på investeringsejendomme efter kostprisprincippet eller 

dagsværdi efter §41, skal fremgå af resultatopgørelsen i den ordinære drift. 

 

Såfremt der er tale om et selskab der gør brug af dagsværdiprincippet, fremgår det ikke 

af ÅRL hvor dagsværdireguleringerne jf. ÅRL §38 skal fremgå. 

Det fremgår således heller ikke hvor gevinster eller tab ved afhændelse af 

investeringsejendomme skal placeres, og her må man søge inspiration i 

regnskabsvejledninger. Regnskabsvejledningen fortæller at gevinster eller tab ved 

afhændelses af investeringsejendomme, samt værdireguleringerne skal placeres i 

resultatopgørelsen, som en særskilt post.63 

 

Balancen 

For at finde ud af hvor investeringsejendomme skal placeres i balancen, skal der igen 

kigges i ÅRL bilag 2, og her står at disse skal placeres som et materielt anlægsaktiv 

under grunde og bygninger, som nævnt tidligere.  

 

De generelle krav til præsentation af investeringsejendomme kan justeres, således 

regnskabsbrugeren får flere informationer omkring ejendomsporteføljen. Der henvises 

                                                        
62 Kravene til den indsendte årsrapport – Erhvervs- & Selskabsstyrrelsen 
63 Regnskabsvejledning for klasse B og C-virksomheder BDO side 6 
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til projektets bilag 3, for eksempel på en mere informativ præsentation af selskabets 

ejendomme. 

Såfremt selskabet bruger dagsværdireguleringerne jf. ÅRL §38 skal opskrivningen 

modposteres på frie reserver under egenkapitalen.64  

  

Noter 

For selskaber, som P. Bodholdt Ejendomme ApS, der befinder sig i regnskabsklasse B, er 

der jf. årsregnskabsloven ingen krav til udarbejdelse af anlægsnoter – men 

regnskabsvejledningen anbefaler at det gøres 65  – dette er kun et krav for 

regnskabsklasse C og D og jf. ÅRL §88 står der hvad en note for anlægsaktiver skal 

indeholde. 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabsloven stiller krav om, at der i den anvendte regnskabspraksis, bliver 

redegjort for den indregningsmetode og det målegrundlag, der er anvendt på posterne i 

balancen, resultatopgørelsen, noter samt ledelsesberetningen jf. §53. Her skal der også 

informeres om hvilken regnskabsklasse der bliver aflagt årsrapport efter, og eventuelt 

om der er sket tilvalg fra de større regnskabsklasser. 

 

Jf. §53 stk. 2 a fremgår det at, hvis en virksomhed opskriver til dagsværdi efter §38, skal 

der oplyses om den værdiansættelsesmodel eller –teknikker, der er anvendt til 

opgørelse af værdien66 . Desuden kræver paragraffens afsnit c, at metoden for 

indregning og måling af nettoomsætning skal nævnes – selvom selskabet muligvis jf. 

§32 kun oplyser om bruttofortjenesten eller –tab. 

 

Ledelsesberetning 

Formålet med ledelsesberetningen er at forklare særlige forhold, som har betydning for 

regnskabsbrugeren.67 

 

                                                        
64 Investeringsejendomme – Regnskabsmæssig behandling side 2 – BDO  
65 Regnskabsvejledning for klasse B og C-virksomheder side 6 – FSR  
66 Årsregnskabsloven 2015 – Ændringer til årsregnskabsloven 2015 side 14 – BDO  
67 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 17 – FSR  
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Ledelsesberetningspligten for selskaber i regnskabsklasse B er blevet genindført efter 

ændringen af ÅRL 2015 jf. §76a. Dette betyder, at i årsrapporten for P. Bodholdt 

Ejendomme ApS 2014, var der kun ledelsesberetningspligt såfremt der var sket 

væsentlige ændringer i deres aktiviteter eller økonomiske forhold, som fx going concern 

problemer eller omlægning af regnskabsår68 

 

Oplysningerne der gives i ledelsesberetningen, må ikke være misvisende eller i strid 

med den finansielle rapportering i årsregnskabet. Ledelsesberetningen skal afspejle 

virksomhedens reelle situation. Derudover skal den leve op til begrebsrammens 

grundlæggende krav om, at oplysningerne skal være relevante. Derudover skal 

oplysningerne være neutrale og objektive og ikke forsøge at fordreje sandheden.69 

 

Årsregnskabsloven stiller dog langt større krav til indholdet af ledelsesberetningen for 

selskaber i regnskabsklasse C og D jf. ÅRL §99.  

 

Regnskabsvejledningerne anbefaler, at ledelsesberetningen for selskaber i 

regnskabsklasse B indeholder informationer omkring usikkerheder ved indregning og 

måling, samt udsædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen og målingen.70 

8.3 – Modeller til værdiansættelse 

8.3.1 – Introduktion til værdiansættelsesmetoderne 

Der er kommet øget fokus på, at efterfølgende indregninger af investeringsejendomme 

sker til dagsværdi jf. ændringerne i ÅRL, som ønsker at den danske regnskabsstandard, 

bliver tættere forankret til internationale regnskabsstandarder. Derudover må 

dagsværdier, uanset metode, alt andet lige, give et mere retvisende billede og har 

dermed større relevans for regnskabsbrugerne, end opgørelser efter kostprisprincippet. 

 

                                                        
68 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 18 – FSR  
69 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 17 – FSR  
70 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 17 – FSR  
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Vælges efterfølgende indregning af investeringsejendomme til dagsværdi, er der ingen 

angivelser i årsregnskabsloven, om hvilke metode(r) for måling af ejendomme, der er 

brugbare. 

Derfor er man nødsaget til at søge inspiration i regnskabsvejledninger og internationale 

regnskabsstandarder. Her nævnes der forskellige metoder; Vejledningerne fra IFRS, IAS 

samt de danske regnskabsvejledninger anbefaler, at hvis muligt, opgøres dagsværdien 

gennem markedstransaktioner på et effektivt marked71.  

Såfremt et effektivt marked ikke eksisterer, skal dagsværdien fastlægges på baggrund af 

den bedste information på balancedagen og skal afspejle det beløb, som virksomheden 

kunne opnå gennem salg af aktivet i en transaktion mellem uafhængige parter, hvilket 

oftest sker gennem pengestrømsprognoser72. 

 Af afkastbaserede metoder der gør brug af pengestrømsopgørelser er; 

normalindtjenings- og discounted cash-flowmodellen de mest anvendte. Desuden kan der 

anvendes eksterne vurderinger. 

 

Valget af model kommer an på flere faktorer, som fx i hvor høj grad de selv vil 

involveres i processen med værdiansættelse af deres ejendomme.  Virksomheden skal 

vurdere om de har evnerne og erfaringerne, til at benytte de mere avancerede 

værdiansættelsesmetoder, eller om der skal gøres brug af en vurderingsmand, som 

besidder de fornødne evner og erfaringer. 

 

Her har P. Bodholdt Ejendomme ApS vurderet, at de ikke har de nødvendige evner og 

erfaringer, til at blive involveret i værdiansættelsesprocessen. De har dog ikke haft en 

ejendomsmægler til at vurdere ejendommene, i stedet har de valgt den gratis metode, 

ved at tage de offentlige vurderinger73, som er en vurderingsmyndighed fra SKAT, og det 

er en metode der har modtaget en del kritik og derfor ikke er blevet reguleret i flere 

år.74  Desuden skriver regnskabsvejledningen fra FSR at denne metode ikke er brugbar 

til dagsværdiansættelse af investeringsejendomme.75 

 

                                                        
71 Regnskabshåndbogen 2016 side 195 og  567 – PWC  
72 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 55 – FSR  
73 Jf. bilag 1  
74 Ejendomsvurdering – Skat.dk 
75 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder side 56 – FSR 
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For at skabe overblik over de ovenstående nævnte metoder til opgørelse af 

investeringsejendomme til dagsværdi, er der her illustreret en figur, for at gøre det 

mere overskueligt. 

 

Figur: 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der vil i det efterfølgende afsnit blive gennemgået de nævnte værdiansættelses 

metoder, og de fordele og ulemper, der er forbundet med de respektive metoder. 

8.3.2 – Transaktioner på et effektivt marked 

Som tidligere nævnt anbefaler den danske regnskabsvejledning76, at dagsværdien 

opgøres på baggrund af nylige transaktioner på et aktivt marked.  

De nylige transaktioner skal være foretaget tæt på balancedagen, da dagsværdien skal 

afspejle markedsforholdene på balancedagen.77 

 

For at en transaktion er brugbar for anvendelse i denne henseende kræver det, at 

ejendommen har samme karakteristika: 

 Beliggenhed 

 Stand 

 Størrelse 

 Lejers bonitet 

 Lejersammensætning78 

                                                        
76 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder 2016 side 59 – FSR  
77 ÅRL §33 stk. 4 
78 Investering i fast ejendom – hvad koster den og hvorfor? side 11 – KMPG 
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Det er dog svært at finde identiske ejendomme, og derfor er det vanskeligt at opgøre 

dagsværdi efter denne metode, til trods for det er den mest retvisende værdi. Men man 

kan sammenligne med hvilken kvadratmeter pris og lejepris pr. kvadratmeter, som 

bliver taget i ejendomme med nogen af de samme karakteristika i området, for at danne 

sig et nogenlunde billede. Disse multipler, kan dog ikke danne grundlag for 

dagsværdiansættelse af investeringsejendomme, men bruges som indikator til den 

beregnede ejendomsværdi. To afkastbaserede modeller til beregning af 

ejendomsværdien på investeringsejendomme vil blive gennemgået jf. 8.3.4 og 8.3.5 

8.3.2.1 – Fordele og ulemper 

Fordele: 

Fordelen er at regnskabsvejledningerne og – standarderne anbefaler denne metode, og 

angiver denne metode for at være den mest retvisende. Dermed gives 

regnskabsbrugerne det bedste beslutningsgrundlag angående deres 

ressourceallokering. Da den tager udgangspunkt i faktiske transaktioner, er den dermed 

fri for skøn og dens validitet er derfor sikret gennem fuldstændige, neutrale og fejlfrie 

data, hvilket sikrer en høj nytteværdi. 

 

Ulemper: 

Ulemperne er at det er utroligt svært at finde nylige transaktioner på et effektivt 

marked, med ejendomme der har samme karakteristika og dermed er den oftest 

uanvendelig til trods for dens høje overholdelse af tærskelværdierne. 

 

I tilfælde af transaktioner på et effektivt marked ikke er anvendeligt, kan selskabet 

involvere dem selv i værdiansættelsesprocessen, hvilket kan ske gennem 

afkastbaserede værdiansættelsesmetoder. 

 

Inden disse modeller gennemgås, vil forrentningskravet, som modellerne er afhængige 

af, blive gennemgået. 
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8.3.3 – Forrentningskrav: 
Fastsættelsen af forrentningskravet på grundlag af flere faktorer. Det er faktorer der 

vedrører de samfundsmæssige og konjunkturbetingede forhold, samt nogen kvalitets 

forhold der hviler på den enkelte ejendom.79 

Disse risici kan være problematiske for en virksomhed at vurdere på egen hånd. Dog 

udgiver Colliers hvert kvartal uafhængige rapporter, som giver en indikation af hvilket 

forrentningsniveauer, som er acceptabelt, og disse rapporter tager højde for rente og 

markedsrisici, hvorfor disse er en god vejledning. Rapporten fra Colliers har dog ikke 

mulighed for at tage højde for de specifikke risici der omhandler den enkelte lejer. 

 

’’Forrentningskravet skal repræsentere den forrentning af investeringen, som det må 

forventes, at en villig og uafhængig part vil kræve ved køb af ejendommen.’’80 

 

 

Rente: 

Selskabet og investorer har selvfølgelig nogen krav til forrentningen af deres 

investering, og derfor bør afkastet som minimum dække den effektive rente på den 

toneangivende 10-årige danske statsobligation samt risiko-margin. Risikomarginen er 

et udtryk for, at der er større risiko ved investering i ejendomme end den risikofrie 

statsobligation, og derfor forventer investor et afkast der dækker denne risiko. Hvad 

risikoen er for den pågældende investering, er en subjektiv vurdering af nedenstående 

forhold, og der er ikke noget facit for det. 81 

 

Makro økonomiske risici: 

Der er også nogen makroøkonomiske faktorer der har indflydelse på 

forrentningskravet, grundet disse forhold har en væsentlig indflydelse for de øvrige 

risici der er forbundet med investering i ejendomme. Dette kan have både positiv og 

negativ indflydelse, alt efter om der er henholdsvis højkonjunktur eller lavkonjunktur. 

Disse makroøkonomiske forhold har derfor indflydelse på markedsrisici og de mere 
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specifikke risici, som vil blive gennemgået efterfølgende. Årsagen til dette er at 

lavkonjunkturer har negativ indflydelse på lejers bonitet og modsat i tilfælde af 

højkonjunktur.82 

 

Markedsrisici: 

Der er nogle risici forbundet med investering i ejendomme, herunder er der nogen risici 

der er forbundet i strukturelle ændringer eller svigtende markeder. Disse risici skal 

afspejles i forrentningskravet. 

Eksempler på risici kunne være den risiko der er forbundet med en ejendoms 

beliggenhed. Dette gælder både for kontorudlejning og beboelsesudlejning. I tilfælde af 

at et område er ramt af høj arbejdsløshed, som følge af en økonomisk krise, kan dette 

have negativ indflydelse for udlejning af erhvervslokaler. Den strukturelle effekt af byliv 

som fx indkøbsmuligheder, skoler mm. påvirker også ejendommens mulighed for 

udlejning. Endvidere er der også en risiko forbundet med estimeringen af fremtidige 

lejeindtægter.83 

 

Specifikke risici: 

Derudover eksistere der også nogle specifikke risikofaktorer, som henvender sig til den 

enkelte ejendom, som anbefalingerne fra Colliers – der vil blive brugt senere i projektet 

– ikke har mulighed for at medtage i deres kvartalsvurderinger af forrentningskravet 

 

Såfremt en ejendom er lejet ud, er der en aftalerisiko, som omfatter den risiko, der er 

forbundet med lejerens betalingsevner. Når man lejer ud til private eller erhverv, er der 

risiko for manglende lejeindbetalinger. 

Derudover kan det være, at en ejendom er blevet skræddersyet til én bestemt lejer, og 

denne lejer opsiger lejemålet, så kan selskabet stå med en ejendom uden potentiale til at 

finde en ny udlejer, hvorfor lejemålet står i tomgang. 84 
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Efter opremsningen af de forskellige metoder, og de risici der er forbundet med 

investering i ejendomme, vil der i det efterfølgende afsnit, blive gennemgået de nævnte 

værdiansættelsesmetoder og de fordele og ulemper, som er tilknyttet de respektive 

metoder. 

8.3.4 – Normalindtjeningsmodellen (afkastbaserede model) 

Denne model er en forholdsvis simpel og knap så ressourcekrævende metode, da den 

ikke kræver samme mængde information som DCF-modellen, og er derfor en af de mest 

anvendte værdiansættelsesmetoder. Modellen er afkastbaseret og opgør dagsværdien 

af det forventede driftsafkast i et typisk drifts år ved at dividere med selskabets 

forrentningskrav, som er fastsat på baggrund af risikoen på den pågældende ejendom.85 

Driftsafkastet er de årlige indtægter fratrukket driftsomkostninger. 

Har der været ekstraordinære begivenheder i regnskabsåret, vil det have stor 

indflydelse på værdien af ejendommen jf. formlen, og derfor bør anvendelse af modellen 

ske i et standardiseret år, der er fri for ekstraordinære begivenheder. Det kan tænkes at 

der i et år, har været en gennemgående vedligeholdelse af ejendommen, eller der har 

været tomgang i regnskabsåret, og derfor vil modellen ikke give et retvisende billede af 

ejendommens værdi, hvis der ikke tages højde for disse forhold i beregningen. Hvis 

beregningen skal give et nogenlunde retvisende billede, skal der tages højde for disse 

forhold i forrentningskravet. 

          
            

                
 

Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra introduktion DCF-modellen side 6. 

 

Afkastmodellen giver dog mulighed for at tilføje en fase 3 i forbindelse med 

værdiansættelse, hvor der foretages reguleringer for: 

 Fradrag ved tomgang 

 Opsat vedligehold 

 Forrentning af deposita 

 Fradrag for lavere leje 
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Formålet med disse reguleringer er, at man derfor ikke behøver medtage disse direkte i 

forrentningskravet, men se at forskellen i forrentningskravet (på metoden uden 

reguleringerne, og denne hvor de er tilføjet) kan tilbageføres til ovenstående 

reguleringer.86 Regnskabsvejledningen fra FSR anbefaler at der dokumenteres, at der er 

foretaget de nødvendige reguleringer, således at den opgjorte dagsværdi nogenlunde 

afspejler dagsværdien som DCF-modellen ville have opgjort.87 

8.3.4.1 Fordele og ulemper 

Fordele:  

Fordelene ved denne model er at den er simpel, hurtig og ikke ressourcekrævende for 

selskabet, når værdien på ejendommen skal opgøres. Derfor ses denne metode ofte 

anvendt i praksis, da den er lige så præcis i udregningerne, som de mere avancerede 

modeller, hvis den bruges korrekt.88 

 

Denne model gør det også muligt for selskabet selv at foretage en pålidelig 

værdiansættelse af deres ejendomme, da det eneste den kræver, er en fastlægning af 

driftsafkastet samt forrentningskravet.  

Til fastlæggelse af forrentningskravet kan virksomheden hente hjælp, ved at kigge på de 

kvartalsrapporter, som fx Colliers udgiver. 

Ses der bort fra disse vejledninger kan man risikere, at værdiansættelsen af 

ejendommen bliver for urealistisk, hvilket Erhvervs- og selskabsstyrelsen har 

konstateret. Selskaber kan derfor spekulere i at påvirke ejendommens værdi på et 

forkert grundlag.89 

 

Ulemper: 

Den største ulempe er dens krav til forrentningskravet, og små fejlskøn der, kan have 

store konsekvenser for værdiansættelsens pålidelighed. Derudover har den svært ved 

at håndtere ekstraordinære begivenheder. Disse konsekvenser vil blive gennemgået 

senere i opgaven, og kan ses jf. projektets bilag 4. 
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Denne model skal derfor anvendes i situationer, hvor selskabet har et neutralt 

datagrundlag, og hvor driftsafkastet er forholdsvis stabilt fra år til år, da dagsværdien af 

investeringsejendommen kan opgøres med opfyldelse af nytteværdierne; relevans og 

pålidelighed, og dermed giver et retvisende billede, samtidig med, at omkostningerne 

forbundet med at producere oplysningen er lave. I tilfælde af tærskelværdierne ikke kan 

opfyldes, må selskabet finde en anden metode til opgørelse af dagsværdien på 

ejendommene, eller forsætte med kostpris-princippet. 

Normalindtjeningsmodellen vurderes til at være den mest oplagte for P. Bodholdt 

Ejendomme ApS at anvende til opgørelse til dagsværdien af deres 

investeringsejendomme, hvis der ses på nytteværdien kontra omkostningen, der er 

forbundet med at producere oplysningen, da der ikke har været ekstra ordinære 

omkostninger i regnskabsåret. Har der været ekstra ordinære begivenheder, skal det 

dokumenteres at eventuelle nødvendige reguleringer er blevet foretaget.90 

 

Er der større udsving i de fremtidige pengestrømme, og der derfor er stor unøjagtighed 

i beregningen af dagsværdien, vil disse forhold tale for, at bruge DCF-modellen, som 

bliver gennemgået i det efterfølgende afsnit.91 

8.3.5 – Discounted cash-flow modellen (DCF-modellen) 

En af de væsentlige ulemper ved normalindtjeningsmodellen var, at den udelukkende 

opgør dagsværdien på baggrund af et enkelt regnskabsår, samtidig med, at den ikke kan 

håndtere ekstra ordinære begivenheder. Dette er to ting, som er inkluderet i DCF-

modellen, og derfor er denne en god indregningsmetode, såfremt man ønsker at opgøre 

værdien over flere år (5-10 år), hvor driftsafkastet er svingende, samtidig med den 

grundet budgetperiodens længde, kan håndtere ekstraordinære udgifter. 

Pengestrømmen/driftsafkastet opgøres efter bruttoleje fratrukket alle udgifter. 92 
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Modellen udregner dagsværdien ud fra en opgørelse af de tilbagediskonterede 

pengestrømme – som er en oversættelse af modellens navn – som ejendommen generer 

gennem en diskonteringsrente, som afspejler forrentningskravet. 

 

Metoden tager højde for to perioder: 

1. Budgetperioden 

2. Terminalår93 

 

Budgetperioden: 

Lejekontrakter indeholder ofte klausuler om huslejestigninger, dermed giver modellen 

mulighed for at indregne huslejereguleringen over den årrække som dagsværdien på 

ejendommen skal findes på. Endvidere giver modellen mulighed for at indregne 

tomgang. 

Derudover giver modellen mulighed for at medregne driftsudgifter, ejendomsskatter, 

afgifter, fællesudgifter, administrationsudgifter, udvendig vedligeholdelse og 

investeringer, som alle bliver budgetteret ud fra historiske opgørelser. 

 

Netop investeringsposten er her, hvor der bliver taget højde for ekstraordinære udgifter 

til vedligeholdelse af ejendommen, som er udover den vedligeholdelsesudgift, der 

normalt budgetteres med. Derfor er det vigtigt, at hvis man har kendskab til en sådan 

omfattende omkostning ude i fremtiden, at man planlægger budgetteringsperioden så 

langt frem, at omkostningen indgår i perioden.94 

 

Terminalår 

Budgetteringsperioden afsluttes med et terminalår, der bliver taget udgangspunkt i, for 

at finde ejendommens pengestrømme efter budgetperioden. Terminalåret kan med 

rette defineres som et normal år, da det er et tilbagediskonteret gennemsnit af de 
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pengestrømme der var i budgetperioden. Dermed angiver terminalværdien de 

pengestrømme, som det forventes ejendommen kan genere fremover.95 

 

Modellen består af 5 trin 

1. Pengestrømmen/driftsafkastet i budgetperioden 

2. Tilbagediskontering af pengestrømmen i budgetperiode 

3. Terminalværdi 

4. Tilbagediskontering af terminalværdien 

5. Ejendommens værdi 

 

I princippet består modellen af 6 trin, da der også skal findes en 

diskonteringsfaktor/forrentningskrav, der skal tilbagediskonteres fra i trin 2 og 4. DCF-

modellen stiller samme krav til hvilke risici der skal tages højde for, i forbindelse med 

bestemmelse af diskonteringsfaktoren som normalindtjeningsmodellen. Dette gælder 

de makroøkonomiske forhold, markedsrisici, rente og de mere specifikke risici ved den 

enkelte ejendom. Men da modellen gør brug af inflation til at opgøre de frie 

pengestrømme, skal diskonteringsrenten også tage højde for inflation, som den ikke 

gjorde i normalindtjeningsmodellen, da den tog udgangspunkt i et enkelt år. 96 

 

Årsagen til der tilbagediskonteres er for at finde investeringsejendommens aktuelle 

dagsværdi på baggrund af fremtidige forventede pengestrømme. 

8.3.5.1 Fordele og ulemper 

Fordele: 

En af de store fordele ved denne metode er budgetteringsperioden, som opererer med 

en længere periode (5-10 år) frem for et enkelt år. Endvidere er den komfortable til at 

tage højde for ekstraordinære omkostninger.  Den mere komplicerede 

udregningsmetode gør også, at hvis de anvendte data er neutrale, fejlfrie og præcise, vil 

der komme færre reguleringer på ejendommen på den lange bane, da den har taget 

højde for de faktorer, som kan give store udsving jf. den afkastbaserede metode. 
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Ulemper: 

Ulemperne ved DCF-modellen er, at den er meget ressourcekrævende. Desuden 

indeholder den mange skøn, fordi den opererer med en længere periode, og derfor 

kræver det præcise og sikre skøn, hvis modellen skal opgøre dagsværdien på 

ejendommen pålideligt. Derfor skal det overvejes hvorvidt disse skøn overholder 

tærskelværdierne om pålidelighed og relevans. 

  

Ydermere skal virksomheden af nytteværdien > omkostningen jf. tærskelværdien fra 

begrebsrammen for øje, som følge af de mange ressourcer og krav, som modellen stiller, 

før værdien kan opgøres retvisende. Begivenhederne i 2014 samt de tilgængelige 

oplysninger, medførte at normalindtjeningsmodellen blev valgt til at opgøre 

dagsværdien. 

I visse tilfælde er det ikke muligt for virksomheden at tage aktiv del i værdiansættelsen 

af deres aktiver, af forskellige årsager – men oftest grundet manglende evner, 

kompetencer eller viden omkring de forhold, der er afgørende for værdiansættelse 

gennem de afkastbaserede metoder, kan selskabet anvende en ekstern 

vurderingsenhed. 

8.3.6 Ekstern ejendomsvurdering 

Når der skal foretages en ekstern ejendomsvurdering i forbindelse med 

værdiansættelsen er der flere muligheder. Man kan få en ejendomsmægler eller valuar 

til at vurdere ens ejendomme, eller man kan gøre brug af de offentlige vurderinger, som 

er blevet foretaget af SKATs egen vurderingsmyndighed, og som ligger offentligt 

tilgængeligt på deres hjemmeside.97  

Vurderingsmanden der anvendes bør være uafhængig og fri for interesser i at påvirke 

vurderingen på ejendommen, og dermed skal han ikke aflønnes efter 

vurderingsresultatet, men mere objektive elementer i ejendommen såsom fx 

kvadratmeter.98 
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Vurderingsmanden bør dog have anerkendte, relevant faglige kvalifikationer samt nylig 

erfaring hvad angår ejendommens type og geografiske beliggenhed, hvis han skal være i 

stand til at give den mest retvisende vurdering.99 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har dog oplevet nogle problemer med denne form for 

værdiansættelse, da den eksterne vurderingsmand inddrager fremtidige investeringer i 

forudsætningen for målingen af ejendomsværdien. 

 I bemærkningerne til årsregnskabslovens §38, bliver der henvist til IAS 40, som 

fortolkningsbidrag, hvoraf det fremgår, at dagsværdien ikke må afspejle fremtidige 

forbedringer eller fordelene ved disse forbedringer. Dermed skal vurderingen afspejle 

de faktiske forhold på balancedagen.100 

Det anbefales dog af Ejendomsforeningen Danmark, at selskabet får foretaget 

ejendomsvurderinger af en ekstern vurderingsmand mindst hvert tredje år101 

 

SKAT har også haft deres egen vurderingsmyndighed som har vurderet både private og 

virksomheds ejendomme, men grundet mange klager omkring vurderingen, er den 

siden blevet suspenderet og derfor ikke reguleret siden 2011, og vil ikke blive det før 

tidligst 2018.102 

 
Denne metode til opgørelse af dagsværdi har P. Bodholdt Ejendomme ApS anvendt i 

deres regnskabspraksis, og dette har ikke ændret sig siden suspenderingen, hvilket er 

kraftigt alarmerende.  

I tilfælde af den offentlige vurdering er mindre end kostprisen, er det kostprisen, der er 

angivet som ejendomsværdien. Værdiansættelsen af ejendommene i årsrapporten 

skifter dermed gennem kostprismetoden og dagsværdimetoden efter hvad der giver 

den højeste værdi i regnskabet jf. anlægskartoteket, som er i projektets bilag 1. 

De offentlige vurderinger er regnskabsvejledningen fra Danske Revisorer ikke 

umiddelbare tilhængere af, til opgørelse af investeringsejendomme til dagsværdi, da de 
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mener den kun sjælendt svarer til ejendommens dagsværdien103 Dermed vil det være 

interessant at analysere hvorvidt den offentlige vurdering opgør P. Bodholdt 

Ejendomme ApS’ ejendomme retvisende, hvilket vil fremgå senere i opgaven jf. afsnit 

9.2 

8.3.6.1 Fordele og ulemper 

Fordele: 

Fordelene ved at anvende en ekstern vurderingsmand med de rette evner og 

kvalifikationer, er at det kan medføre, at ejendomsværdien har en høj grad af relevans 

og troværdighed og i bedste tilfælde kan gengive den pris, som ejendommen ville have i 

en transaktion mellem to uafhængige parter på et effektivt marked.  Derudover stiller 

denne metode heller ingen krav til kompetencer vedrørende værdiansættelse hos 

ledelsen, da de ikke bliver involveret i processen. 

 

Ulemperne: 

Ulemperne er, at man kan komme til at anvende en vurderingsmand uden de rette 

kvalifikationer, og som vurderer på et grundlag der er i modstrid med lovgivningen på 

dette område. En anden ulempe er at det ofte er omkostningstungt, at få foretaget en 

ejendomsvurdering, og derfor skal man igen have tærskelværdien nytteværdi > 

omkostningen for øje. 

Regnskabsvejledningen fra Danske Revisorer vurderer dog at en dagsværdiansættelse 

ikke udelukkende kan foretages af en ekstern vurderingsmand. Deres værdiansættelser 

bør derfor udelukkende være en indikator, for den beregnede værdi, som selskabet er 

kommet frem til gennem en af de afkastbaserede værdiansættelsesmetoder.104 

 

8.4 Delkonklusion 
Dette kapitel havde til formål at forklare hvordan indregning, måling og præsentation af 

investeringsejendomme i regnskabsklasse B bliver foretaget, samt give en introduktion 

til værdiansættelse af investeringsejendomme.  
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Investeringsejendomme klassificeres som et materielt anlægsaktiv. Ydermere blev det 

fastslået, at den første indregning af investeringsejendomme skal ske til kostpris, og 

efterfølgende åbner ÅRL §38 op for indregning til dagspris, hvilket P. Bodholdt har gjort. 

 

Hvad angår selve præsentationen af investeringsejendomme blev det fastslået, at de 

skal præsenteres i alle delelementer i årsrapporten. I resultatopgørelsen skulle 

nettoomsætningen, driftsomkostningerne, dagsværdireguleringerne samt gevinster/tab 

ved afhændelse af ejendommene fremgå. I balancen skulle investeringsejendomme 

præsenteres som et aktiv under grunde og bygninger.  

 

Desuden stiller årsregnskabsloven ingen krav om udarbejdelse af anlægsnote til 

regnskabsklasse B-virksomheder. I den anvendte regnskabspraksis skal ledelsen oplyse 

om de indregningsmetoder og målegrundlag, som er blevet anvendt på posterne 

resultatopgørelsen og balancen. Endvidere skal der oplyses om den anvendte 

værdiansættelsesmetode, hvis der dagsværdireguleres efter ÅRL §38. Selskaber i 

regnskabsklasse B har indtil ændringen af ÅRL 2015 ikke haft ledelsesberetningspligt, 

såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i aktiviteten, men den er nu genindført. 

 

Ydermere blev det gennemgået hvilke risici der er forbundet med investering i 

ejendomme, og som skal afspejles i forrentningskravet. Her var der både makro 

økonomiske-, markeds- samt mere specifikke risici vedrørende den enkelte ejendom. 

 

I kapitlet blev det klargjort, at der findes forskellige metoder, som hver i sær havde 

deres fordele og ulemper. Den mest retvisende dagsværdi ville man få ved at 

sammenligne transaktioner på et aktivt marked, med ejendomme med samme 

karakteristika. Dette er dog svært i praksis, og derfor stiller det virksomheden i en 

situation, hvor de skal vurdere, hvorvidt de har de nødvendige kompetencer til at 

deltage i værdiansættelsen, eller de skal overlade værdiansættelsen til en 

vurderingsmand. 

 

Hvis selskabet vurderer, at de har kompetencerne til at blive involveret i 

værdiansættelsen, kunne de gøre brug af enten normalindtjeningsmodellen eller den 

mere avancerede DCF-model.  
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I de fleste tilfælde, og også i P. Bodholdt Ejendomme ApS, vil 

normalindtjeningsmodellen være tilstrækkelig for at angive en retvisende vurdering af 

ejendommene, men i tilfælde af store udsving og ændringer over en årrække, vil det 

være mere hensigtsmæssigt at anvende DCF-metoden, da denne budgetterer med en 

periode på 5-10 år. Har de ikke kompetencerne, kan virksomheden bestille en valuar- 

eller ejendomsvurdering. Men disse anbefales udelukkende at fungere som indikatorer 

for de beregnede værdier. 

 

Endvidere blev det kort fastslået, at den vurderingsmetode som P. Bodholdt 

Ejendomme ApS har anvendt, er forældet og dermed er der risiko for, at 

værdiansættelsen af ejendommene ikke giver et retvisende billede.  

 

Derfor vil der i afsnit 9.2 blive foretaget en værdiansættelse af selskabets ejendomme 

efter normalindtjeningsmodellen, for at sammenligne med de vurderingerne der 

optræder i årsrapporten, for at se hvorvidt de er retvisende eller ikke. 

9 – Gennemgang af årsrapport fra P. Bodholdt Ejendomme ApS 

9.1 – Indledning til gennemgangen 
I dette afsnit gennemgås den godkendte årsrapport fra regnskabsklasse B-

virksomheden P. Bodholdt Ejendomme ApS, som driver investeringsejendomme som 

hovedaktivitet. Formålet med gennemgangen er, at identificere de problemer der er 

med den udvalgte årsrapport ift. dens informationsværdi, og føre dette tilbage til 

generalklausulen om det retvisende billede. Dette gøres for at give de bedste 

forudsætninger for at kunne vurdere, hvordan den aflagte årsrapport i højere grad vil 

opfylde det retvisende billede. 

 

Indledningsvis vil der komme en kort redegørelse af P. Bodholdt Ejendomme ApS. 

Herefter vil den aflagte årsrapport blive gennemgået 

 

Gennemgangen af årsrapporten og dens opfyldelse af det retvisende billede, vil blive set 

ud fra den væsentligste regnskabsbrugers synspunkt, da det er deres 
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informationsbehov i særdeleshed skal dækkes. Det vurderes i dette tilfælde til at være 

långiver. 

Årsagen til denne vurdering skyldes, at banken har fordringer i selskabets aktiver, og 

derfor har de stor interesse i hvordan det går for P. Bodholdt Ejendomme ApS, da der 

løbende bliver optaget nye banklån i forbindelse med køb af grunde til selskabets 

udlejningsprojekter med opførelse af ejendomme. 

 

Som det også er angivet i afgrænsningsafsnittet, vil der i denne gennemgang 

udelukkende blive set på de forhold i årsrapporten, der vedrører selskabets 

investeringsejendommene. Det er følgende forhold: 

 Ledelsesberetningen 

 Den anvendte regnskabspraksis 

 Resultatopgørelsen, balancen samt eventuelle noter 

 Påtegningen 

 

Under ledelsesberetningen vil der først og fremmest blive set på hvorvidt den er 

repræsenteret i årsrapporten, da det kan give en identifikation af væsentlige ændringer 

i virksomhedens aktiviteter, og herefter blive set på hvorvidt den indeholder 

informationer, som afdækker den primære regnskabsbrugers informationsbehov. 

 

I afsnittet der omhandler anvendt regnskabspraksis, bliver det belyst, hvorvidt den 

overholder de krav årsregnskabsloven stiller til dens indhold, og om den er brugbar for 

regnskabsbrugeren. 

 

I resultatopgørelsen, balancen og eventuelle noter, vil der blive set på sammenhængen 

mellem disse, om der er overensstemmelse imellem dem, og om de afdækker 

regnskabsbrugerens informationsbehov, samt om de rette oplysninger fremgår heraf. 

 

Under påtegningen belyses hvorvidt påtegningen er blank, eller om der er supplerende 

oplysninger eller forbehold. Derudover vil der blive set på om påtegningen er 

underskrevet af revisoren. 
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Kapitlet vil blive afsluttet med en værdiansættelse af selskabets 

investeringsejendomme, efter den tidligere gennemgået model; 

normalindtjeningsmodellen , for at se om værdiansættelse i årsrapporten er opgjort 

retvisende. Dette kunne særligt være interessant i forbindelse med at selskabet har 

anvendt en værdiansættelsesmetode, som regnskabsvejledningen ikke mener er 

brugbar til værdiansættelse af investeringsejendomme.  

9.1.2 – Historik om P. Bodholdt Ejendomme ApS 

P. Bodholdt Ejendomme ApS er et anpartsselskab, der er 100% ejet af BODHOLDT 

HOLDING ApS, som er 100% ejet af Per Bodholdt. Desuden er der endnu et 

datterselskab i koncernen, men dette har ikke relevans for opgaven. 

Selskabet blev stiftet i 2000, og selskabets formål er investeringsvirksomhed og 

udlejning af ejendomme. Desuden har selskabet en bibranche, som er detailhandel med 

personbiler, varebiler og minibusser, men dette er ikke et forhold, som påvirker 

resultatopgørelsen for årsrapporten i 2014. 

Selskabet aflægger årsregnskab efter kalenderåret 01.01-31.12 

Ejer strukturen ser ud således: 

 

Figur 5  

kilde: Egen tilvirkning 

 

Nu vil årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS blive gennemgået. 

P. Bodholdt 
Ejendomme ApS 

 100 % ejet af: 

Lergravsvej  62 
ApS 

100% ejet af: 

BODHOLDT 
HOLDING ApS 

100% ejet af: 

Per Bodholdt 
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9.1.3 – Ledelsesberetningen 
Som tidligere beskrevet i kapitel 8, skal ledelsesberetningen for regnskabsklasse B kun 

udarbejdes, hvis der har været væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet, 

økonomiske forhold eller andre øvrige forhold til forståelse af årsrapporten. Der har 

ikke været nogen væsentlige ændringer i P. Bodholdt Ejendomme ApS aktivitet eller 

økonomiske forhold, som ville udløse ledelsesberetningspligt. 

Der er dog udarbejdet en ledelsesberetning i årsrapporten, som beskriver selskabets 

væsentligste aktivitet, som består i investeringsvirksomhed, køb og salg af biler105, samt 

ejendomsudlejning og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. 

 

Endvidere oplyses årets resultat, balancesummen og egenkapitalen. Afslutningsvis 

rundes ledelsesberetningen af med, at fortælle at der ikke er indtruffet hændelser efter 

regnskabsårets afslutning, der har væsentlig betydning for selskabets finansielle status. 

 

Dette afsnit havde ikke mange oplysninger at give regnskabsbrugeren, men det er klart, 

da der i princippet ikke var nogen forhold for P. Bodholdt Ejendomme ApS, som udløste 

ledelsesberetningspligt. 

9.1.4 – Anvendt regnskabspraksis  

Det nævnes at anvendte regnskabspraksis for P. Bodholdt Ejendomme ApS 2014 er at 

årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i 

regnskabsklasse B, som der skal oplyses om jf. § 53 i ÅRL.  Der fokuseres her på de 

forhold der har med investeringsejendommene, og ikke hele den anvendte 

regnskabspraksis. 

 

Dernæst bliver der redegjort for indregningsmetoden i resultatopgørelsen, som 

fortæller, at indtægter indregnes i takt med at de indtjenes, og at salg af varer indgår 

som omsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, og at den kan 

opgøres pålideligt.  

 

                                                        
105 Årsagen til køb og salg af biler, er nævnt som et af selskabets aktiviteter, er begrundet i at selskabet 

selv står for opførelsen og renovering af ejendommene, og det er derfor ikke til videresalg. 
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Der er ingen oplysninger om hvordan værdireguleringer vedrørende de materielle 

anlægsaktiver håndteres.  

Ved et kig i resultatopgørelsen, kan man se at værdireguleringerne på ejendommene 

ikke er indregnet i resultatopgørelsen, til trods for regnskabsvejledningerne, som 

tidligere nævnt i forrige kapitel, fortæller det skal gøres, såfremt man værdiansætter til 

dagsværdi efter §38.  

 

Der bliver også oplyst om at afskrivningerne på materielle anlægsaktiver er foretaget ud 

fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden og sker lineært på 

grundlag af aktivets kostpris. 

Dernæst fortæller regnskabspraksis at ejendommene bliver afskrevet på en periode på 

20-50 år og har en restværdi på 0 % herefter, men i linjen nedenunder oplyses det, at 

der ikke afskrives på grunde og bygninger. Dermed er der rig mulighed for at 

regnskabsbrugeren bliver forvirret over oplysningen. 

 

I balancen fremgår det blot at et aktiv er indregnet i balancen, når aktivets værdi kan 

måles pålideligt og økonomiske fordele vil tilflyde P. Bodholdt Ejendomme ApS. 

Der redegøres for at første indregning sker efter lovgivnings forskrifter – kostpris, med 

fradrag for direkte tilknyttede omkostninger til anskaffelsen, indtil aktivet er klar til 

brug. Den anvendte regnskabspraksis redegøre intet omkring indregningsmetoder og 

målegrundlag for investeringsejendommene. Der står blot ’’materielle anlægsaktiver 

måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger’’.  

 

Sætningen ’’tillæg af eventuelle’’ er intetsigende, og lever ikke op til årsregnskabslovens 

krav om redegørelse af indregningsmetode. 

 

Dermed er den anvendte regnskabspraksis ikke til meget brug for regnskabsbrugeren, 

da dens væsentligste indhold er yderst mangelfuldt. Den mangler også oplysning 

tilvalget fra regnskabsklasse C i form af anlægsnoter. 

Afsnittet er dermed i strid med lovgivnings § 53, samtidig med den har svært ved at leve 

op til §12, da den ikke støtter regnskabsbrugeren i dens økonomiske beslutninger 

vedrørende hans ressource allokering. 
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9.1.5 – Resultatopgørelse, balance og noter 

Hvis der ses på resultatopgørelsen, er der som nævnt i ovenstående afsnit ikke angivet 

nogen værdireguleringer på investeringsejendommene, som regnskabsvejledninger 

ellers foreskriver skal angives, såfremt der værdiansættes efter ÅRL §38. Der er heller 

ikke afskrivninger på de bygninger, som bliver opgjort efter kostpris-princippet. 

 

Hvis man kigger i balancen, kan man se at der er grunde og bygninger for ca. 99.830.435 

DKK mod 95.976.712 DKK og der er her en tilhørende anlægsnote(5), for at give 

regnskabsbrugeren en bedre forståelse for beløbet. Her kan det ses at opskrivningerne 

står for over 50% af den samlede ejendomsmasse i P. Bodholdt Ejendomme ApS. 

Endvidere kan det ses at der har været opskrivninger i årets løb for 1.098.049,-. Denne 

oplysning mangler i resultatopgørelsen, for at give et mere retvisende billede af 

udviklingen i regnskabet for selskabet. Derudover ville regnskabsbrugeren også se at 

der i 2013, var nedskrivninger for næsten 8. mio. kr. på selskabets ejendomme. 

 

Der kunne derfor være en bedre sammenhæng mellem resultatopgørelsen og balancen, 

så regnskabslæserens informationsbehov ville være endnu bedre dækket, og at 

gennemsigtigheden i årsrapporten ville blive bedre, for at give regnskabsbrugeren en 

bedre forståelse af årsrapporten og dermed bedre forudsætninger for hans økonomiske 

beslutninger.  

 

Af yderligere interessante noter vedrørende ejendomme er der i årsregnskabet angivet 

noter vedrørende eventualforpligtelser(10) og sikkerhedsstillelser og 

pantsætninger(11).  

Årsagen til at disse noter er interessante er, at man her burde kunne finde en 

beskrivelse af hvilke pantsætninger, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 

som P. Bodholdt Ejendomme ApS indestår for. 

 

Under eventualforpligtelser kan man se at der på statusdagen ingen 

eventualforpligtelser er. 

 

Under sikkerhedsstillelser og pantsætninger kan man se at der for P. Bodholdt 

Ejendomme ApS mellemværende med banker har ledelsen stillet solidarisk 
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selvskyldnerkaution. Denne note henvender sig til bankgælden på 25.745.925,-, som er 

angivet i balancen. 

Solidarisk selvskyldnerkaution betyder at banken kan henvende sig til hver enkelt 

skyldner med sit fulde krav, indtil det er betalt. Ud fra dette kan det konkluderes at der 

også er stillet sikkerhed i det andet datterselskab i Bodholdt koncernen, Lergravsvej 62 

ApS.  Desuden betyder selvskyldnerkaution at kautionisten hæfter allerede for den dag, 

hvor Per Bodholdt misligholder sin betalingsforpligtelse, hvilket er en normal 

betingelse professionelle långivere, som banker, stiller i forbindelse med optagelse af 

lån.106 

 

Hvis man sammenholder bankgælden med egenkapitalen, kan det ses at P. Bodholdt 

Ejendomme ApS er mere værd, end de skylder penge væk til kreditorer, da der er 

positiv egenkapital. Dette betyder, at aktiverne er mere værd end de forpligtigelser, som 

er foretaget i forbindelse med erhvervelsen af aktivet. 

Dette er udtryk for at det går godt for P. Bodholdt Ejendomme ApS. 

9.1.6 – Påtegningen 
Årsrapporten for Per Bodholdt Ejendomme ApS indeholder en påtegning fra den 

uafhængige revisor. Påtegningen fortæller at årsregnskabet er udarbejdet efter 

årsregnskabsloven. 

Påtegningen er foretaget uden anledning til forbehold eller supplerende oplysninger, og 

der kan derfor ikke drages yderligere konklusioner fra regnskabsbruger ud fra 

påtegningen. 

Endvidere oplyser revisoren ikke om eventuelle fejl ved værdiansættelsen af 

investeringsejendommene, men konkluderer at årsregnskabet giver et retvisende 

billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2014.  

Påtegningen indeholder desuden en udtalelse om ledelsesberetningen, hvor der 

fortælles at den er gennemlæst, men der ikke er foretaget yderligere handlinger i tillæg 

til den udførte revision af årsregnskabet, da det er revisors opfattelse at 

ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 

 

                                                        
106 Hæftelses former og kautionsvarianter – Ret&Råd advokater 
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Der burde dog være supplerende oplysninger omkring de manglende oplysninger 

vedrørende værdiansættelsesmetode, samt de manglende værdireguleringer i 

resultatopgørelsen. 

9.1.7 – Sammenfatning 
Ovenstående afsnit viser at årsrapporten har en del fejl og mangler ift. hvad loven 

kræver af selskabet.  

Det var særligt den anvendte regnskabspraksis som var alarmerende, og nærmest 

ubrugelig for regnskabslæseren. Loven stiller krav om oplysning af værdiansættelses 

metode og målegrundlag, men der var ingen oplysninger for regnskabslæseren at finde 

der. Havde der været det ville regnskabsbrugeren have identificeret, at selskabet havde 

brugt en metode, som ikke er brugbar. 

Desuden var værdireguleringerne ikke medtaget i resultatopgørelsen, hvilket også er en 

graverende fejl. 

 

Det vurderes derfor at årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS er svær at forstå 

for regnskabsbrugeren og har store problemer med at dække regnskabsbrugerens 

informationsbehov. 

 

Som tidligere nævnt, anvendes den offentlige vurdering fra 2012 i forbindelse med 

dagsværdiansættelsen af  selskabets investeringsejendommene i årsrapporten for 2014. 

Der vil derfor i det følgende afsnit blive foretaget værdiansættelser af selskabets 

ejendomme, for at se om værdiansættelsen, som er i årsrapporten for 2014 giver et 

retvisende billede af selskabets aktiver.  

Det faktum at værdiansættelserne ikke er reguleret i 2 år, kan have medført at 

ejendommene enten er over- eller undervurderet, hvilket kunne være interessant at 

undersøge. Det efterfølgende kapitel vil derfor kunne vise om årsrapporten, udover at 

have problemer med dens informationsværdi, også har problemer med at gengive et 

retvisende billede af selskabets investeringsejendomme. 

9.2 – Værdiansættelse af ejendomme 
For at finde ud af hvorvidt ejendommenes vurderinger i den aflagte årsrapport er 

retvisende eller over/undervurderet vil jeg gøre brug af den tidligere gennemgåede 

værdiansættelsesmodel – normalindtjenings modellen. 
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Årsagen til at denne vælges skyldes at det vurderes at de tilgængelige oplysninger, samt 

begivenhederne i regnskabsåret, ikke ligger op til der er brug for den mere detaljerede 

DCF-model, for at opnå en retvisende værdiansættelse på ejendommene. 

Der vil blive foretaget en værdiansættelse af samtlige ejendomme, hver for sig og 

derefter vil der blive kommenteret på de værdiansættelser, hvor differencen mellem de 

to værdier er størst.  

Til vurderingen af afkastkravet anvendes anbefalingerne fra Colliers107, og derefter vil 

der blive foretaget en følsomhedsanalyse, for at illustrere normalindtjeningens 

afhængighed af korrekte skøn omkring afkastkravet.  

 

Anbefalingerne til afkastkrav fra Colliers tager højde for de tidligere nævnte108 risici ved 

investering i ejendomme; rente, makroøkonomiske faktorer(konjunktur) samt 

markedsrisici ved at tage højde for de forskellige landsdele. Derudover giver rapporten 

også anledning til at vurdere forrentningskravet ud fra den stand ejendommen er i. 

Afslutningsvis tager afkastprocenten også højde for ejendommens type; er der tale om 

erhvervsudlejning eller boligudlejningsejendomme, og hvilke genudlejningsmuligheder 

har ejendommen.109 

 

Genudlejningsmulighederne er vigtige, da hvis det er svært at genudleje en ejendom 

som følge af, at man enten har specificeret ejendommen til en speciel lejer, eller den 

generelt er svært ufunktionsdygtig, kan man risikere at have en ejendom, der står i 

tomgang.  

Med alle disse forhold in mente har Colliers angivet 3 afkastningskategorier til 

anbefaling af afkastningskravet:  

 Bedste 

 Standard 

 Under middel 

 

                                                        
107 MarkedsPULS 4. kvartal 2014 side 1-4 – Colliers 
108 Jf. afsnit 8.3.3 
109 MarkedsPULS 4. kvartal 2014 side 1-4 – Colliers 
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Colliers har desuden angivet definitioner på disse 3 kategorier110, for at give brugerne af 

deres rapport den bedste vejledning i forbindelse med fastsætningen af afkastkravet: 

Den bedste afkastningsprocent skal bruges såfremt, der er tale om en ejendom med 

absolut top beliggenhed og kvalitet. Endvidere kræves det at ejendommen er ny eller 

moderne eller istandsat og har en høj genudlejningssikkerhed. 

 

I denne kategori har P. Bodholdt kun én ejendom, som kan retfærdiggøres at blive 

placeret. Her er der tale om erhvervsejendommen Englandsvej 382B, da denne er helt 

nyrenoveret og har en top beliggenhed. Desuden er lejekontrakten udformet på en 

måde, hvor på der muligvis kunne argumenteres for et endnu lavere afkastkrav. Pape 

A/S, som lejer denne ejendom afholder selv diverse udgifter til vedligeholdelse, 

ejendomsskat, varme mm., hvilket minimerer driftsrisikoen. Men i værdiansættelsen, vil 

der blot blive brugt anbefalingerne fra Colliers, for at minimere risikoen for fejlskøn. 

 

Standard afkastningsprocenten skal bruges i tilfælde af ejendommen er god 

beliggenhed og stand. Endvidere kræves det at genudlejningsmulighederne er ok, og 

afspejler de generelle markedsforhold. 

Resten af P. Bodholdt Ejendomme er placeret i denne kategori, da de fleste ejendomme 

er med en god beliggenhed og god stand, men ikke noget der umiddelbart ville kunne 

retfærdiggøre at sætte afkastningsprocenten ned ift. hvad Colliers anbefaler. 

 

Der skal bruges afkastprocenten der er angivet under kolonnen under middel, hvis 

ejendommens beliggenhed eller stand ikke gør det muligt for lejer at anvende 

ejendommen til det tiltænkte. Dette medfører også genudlejningsbesvær.  

P. Bodholdt har ingen ejendomme som kan retfærdiggøres at placeres i denne 

kategori.111 

 

Som tidligere gennemgået i opgaven er formlen for dagsværdi =  
            

                
112  

 

                                                        
110 MarkedsPULS 4. kvartal 2014 side 1 – Colliers  
111 MarkedsPULS 4. kvartal 2014 side 1 – Colliers  
112 Jf. afsnit 8.3.4 
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Som tidligere nævnt vedrørende normalindtjeningsmetoden, skal man være 

opmærksom på de faktorer der kan give anledning til fejlskøn. Fase 1 tager 

udgangspunkt i faktiske tal, og dermed er der ikke risiko for fejlskøn. Fase 2 derimod 

kan give anledning til fejlskøn, da ændringer i forrentningskravet giver udsving i 

dagsværdiberegningen jf. formlen – til illustration af dette, vil der senere blive foretaget 

en følsomhedsanalyse af én af værdiansættelserne, 113  men også en samlet 

følsomhedsanalyse af både ændring i driftsafkastet og afkastkravet for alle 

investeringsejendomme i selskabet.114 

 

En af årsagerne til at anbefalingerne fra Colliers vil blive anvendt, er for at minimere 

risikoen for at fejlskønne forrentningskravet, da Colliers formodes at kunne give det 

mest retvisende skøn grundet deres erfaring. Formålet med forrentningskravet er at det 

skal symbolisere den forrentning af investeringen, som en villig og uafhængig part vil 

kræve ved køb af ejendommen.115 

 

I efterfølgende afsnit vil der blive vist den samlede værdiansættelse af de ejendomme 

der er i P. Bodholdt Ejendomme ApS. 

9.2.3 – Værdiansættelse af selskabets investeringsejendomme 

Formålet med dette afsnit er at sammenligne ejendomsvurderingerne der er opnået 

gennem normalindtjeningsmodellen og de ejendomsvurderinger der var i årsrapporten 

i 2014 for P. Bodholdt Ejendomme ApS. Det vil kunne hjælpe med at identificere 

eventuelle over- eller undervurderinger på de enkelte ejendomme. Derudover kan der 

også ses hvorvidt den valgte metode til opgørelse af dagsværdien på 

investeringsejendommene i årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets 

investeringsejendomme eller ikke.  

Udregningerne er blevet foretaget med udgangspunkt i driftsafkastet, som er blevet 

oplyst på de enkelte ejendomme jf. projektets bilag 2. Dertil er der blevet valgt et 

afkastkrav på 5,75% på beboelsesejendommene. 6% på erhvervsejendommen 

Englandsvej 382B, samt 6,5% på de to resterende erhvervsejendomme.  

                                                        
113 Jf. figur 10 
114 Jf. Bilag 4 
115 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme side 4. – Erhvervs- og selskabsstyrelsen 
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Domicilejendommen, samt ejendommene under opførelse er opgjort efter 

kostprismetoden, og har derfor ikke indflydelse på differencen. 

 

Figur 6 

Kilde: Egen tilvænning 

Det er på ovenstående tabel angivet hvilke ejendomme der er tale om. Derefter er den 

vurdering der er opnået gennem normalindtjeningsmetoden. Næste kolonne angiver 

den vurdering der er angivet i årsrapporten for 2014. Herefter kan man verificere 

gyldigheden af værdien i årsrapporten, eller identificere de differencer der er på 

ejendomsvurderingerne og hermed om værdiansættelserne er over- eller 

undervurderet.  

 

De sidste to kolonner viser hvilken indregningsmetode der er valgt på ejendommene og 

her kan det ses at der er tale om både offentlige vurderinger og kostpris. Kostprisen 

blev valgt såfremt at den offentlige vurdering var mindre end kostprisen, derudover er 

der angivet hvilken udlejning der er tale om. Her med kan det ses at der både er tale om 

boligudlejningsejendomme og erhvervsudlejning.  

Ejendom Normalindtjeningsmetode Årsrapport 2014 Difference Indregningsmetode Type

Solskiftevej 6 5.141.252                                  2.116.449             3.024.803     Kostpris Bolig

Englandsvej 276 2.334.367                                  1.500.000             834.367         Offentlig Erhverv

Floridavej 5.110.539                                  3.214.946             1.895.593     Kostpris Bolig

Gårdfæstevej 2 2.516.296                                  3.200.000             -683.704       Offentlig Bolig

Krudttårnsvej 28 4.026.643                                  5.750.000             -1.723.357    Offentlig Bolig

Irlandsvej 89 2.970.226                                  4.200.000             -1.229.774    Offentlig Bolig

Ilfordvej 2A 4.680.730                                  5.150.000             -469.270       Offentlig Bolig

Akacievej 30 4.724.835                                  11.500.000           -6.775.165    Offentlig Bolig

Birkevej 23B 1.923.322                                  3.450.000             -1.526.678    Offentlig Bolig

Møllelodden 5 3.983.431                                  3.700.000             283.431         Offentlig Erhverv

Kongelundvej 34 2.523.565                                  3.200.000             -676.435       Offentlig Bolig

Englandsvej 382B 28.235.814                                15.661.491           12.574.323   Kostpris Erhverv

Arnhem Alle 9 4.696.957                                  3.750.000             946.957         Offentlig Bolig

Nøragersmindevej 130 A 2.705.043                                  3.650.000             -944.957       Offentlig Bolig

Doorn Alle 38 3.876.957                                  4.300.000             -423.043       Offentlig Bolig

Nebraskavej 14 4.663.130                                  5.000.000             -336.870       Offentlig Bolig

Vittrup Alle 51 5.212.765                                  4.550.000             662.765         Offentlig Bolig

Arnhem Alle 2 3.092.730                                  2.641.593             451.137         Kostpris Bolig

Vejlands Alle 63 5.702.643                                  2.318.260             3.384.383     Kostpris Bolig

Vejlands Alle 86 504.452                                      2.250.000             -1.745.548    Offentlig Bolig

Skelgårdsstråde 14* 784.150                                      784.150                 -                  Kostpris Grund

Haarlem Alle 56* 2.299.612                                  2.299.612             -                  Kostpris Grund

Tårnbysråde 5 a* 1.776.090                                  1.776.090             -                  Kostpris Grund

Tårnbygaardsvej 11* 3.877.844                                  3.877.844             -                  Kostpris Domicil 

I ALT 107.363.393                             99.840.435           7.522.958     
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De sidste 4 ejendomsvurderinger er der tale om 3 ejendomme under opførelse og 1 

domicil-ejendom, og dermed er det ikke muligt at opgøre disse til dagsværdi efter 

normalindtjeningsmetoden, da dette ville give en forvrænget værdiansættelse, som 

følge af det negative driftsresultat. 

Derfor foreskriver regnskabspraksis at indregning og måling af ejendomme under 

opførelse sker efter kostpris-princippet.116 

 

Årsregnskabsloven anser, i modsætning til IFRS, ikke ejendomme under opførelse som 

investeringsejendomme – uanset ejendommens formål når den er færdiggjort.117 

 

Samme problem gør sig gældende med domicilejendommen på Tårnbygaardsvej 1. Her 

er det heller ikke muligt at anvende normalindtjeningsmodellen, da der af gode grunde 

ikke er lejeindtægter på en ejendom, som anvendes af P. Bodholdt Ejendomme ApS selv. 

Den eneste forskel på ejendomme under opførelse og domicil-ejendomme er, at ÅRL 

åbner op for at selskabet har mulighed for også at indregne domicil-ejendommen til 

dagsværdi efter ÅRL §41. Derudover skal der også afskrives på denne ejendom, selvom 

den bliver opgjort til dagsværdi efter §41.  

Men da det ikke har været muligt at opgøre en dagsværdi på denne ejendom, er der i 

værdiansættelsen blot blevet brugt kostprisprincippet og dermed er disse ejendomme 

de eneste, hvis værdi er uden difference i værdiansættelsen. 

 

Der kan dog argumenteres imod at en domicilejendom opgjort til kostpris med 

systematiske afskrivninger giver et retvisende billede af ejendommens reelle værdi. 

Dagsværdien vil med høj sandsynlighed give et mere retvisende billede, men det kan 

være besværligt for en virksomhed at værdiansætte dagsværdien på 

domicilejendommen pålideligt og dermed skal tærskelværdien;              

             ved at producere informationen overvejes. Men fokus i opgaven vil være 

på investeringsejendommene. Årsagen til der kommenteres skyldes, at årsrapporten 

indeholder én samlet værdiansættelse af alle ejendomstyperne i selskabet, hvorfor det 

var oplagt at kommentere lidt herpå.  

                                                        
116 Regnskabshåndbogen 2016 side 261 – PWC  
117 Regnskabshåndbogen 2016 side 247 – PWC 
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Som tidligere nævnt så skal indregning af investeringsejendomme ske til enten 

dagsværdi eller kostpris, og dermed skal det først afklares hvilken metode, som 

selskabet ønsker at anvende, på deres investeringsejendomme.  

Ønsket skal selvfølgelig vælges på baggrund af, hvilken metode der bidrager mest til det 

retvisende billede. Der skal dermed undgås at spekuleres i, hvilken værdi der giver den 

højeste i regnskabet, men hvilken der giver det mest retvisende billede af ejendommen.  

Her må det konstateres at ejendomme opgjort til dagsværdi, giver et mere retvisende 

billede af deres værdi end kostpris-princippet. 

 

Hvis der kigges på den samlede værdiansættelse kan det ses, at ved hjælp af 

normalindtjeningsmodellen opnås en samlet værdiansættelse på selskabets ejendomme 

på 107.363.393 DKK mod de 99.840.435. Dermed er den samlede værdiansættelse af 

selskabets ejendomme undervurderet med 7.522.958 DKK, svarende til 7%.  

 

Ydermere viser ovenstående tabel, at visse ejendomme har iøjnefaldende differencer i 

forhold til den indregnede værdi i årsrapporten i 2014 for selskabet, og den værdi der 

er opnået gennem normalindtjeningsmetoden.  

 

Overordnet set kan det gennem ovenstående tabel konkluderes, at værdiansættelsen af 

de enkelte ejendomme i årsrapporten for 2014 ikke giver et retvisende billede af 

selskabets investeringsejendomme, selvom den endelige værdiansættelse ’’kun’’ viser 

en difference på 7%, hvilket var mere held end forstand. 

 

Man vil derfor ikke kunne argumentere for fortsat at gøre brug af den offentlige 

vurdering til opgørelse af dagsværdien af investeringsejendommene, hvorfor den 

anvendte regnskabspraksis bør ændres.  

Det vurderes, i P. Bodholdt Ejendomme ApS’ tilfælde, at normalindtjeningsmodellen er 

den mest optimale metode, da denne vurderer selskabets ejendomme pålideligt og på et 

validt grundlag og mens den overholder tærskelværdien 

                           der er forbundet med at producere oplysningen. 
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Tabellen viser at 11/19 investeringsejendomme var overvurderet i årsrapporten, mens 

8/19 var undervurderet, og nogen af disse ejendomme havde store differencer i den 

værdiansættelse som normalindtjeningsmodellen gav dem i forhold til den 

værdiansættelse der var i årsrapporten. 

Der henvises til bilag 3 for at se anbefaling til hvordan værdiansættelsen af 

ejendommene for selskabet skal opgøres i årsrapporten, frem for en samlet 

værdiansættelse af alle ejendommene, for at give regnskabsbrugeren mere information, 

og dermed give et mere retvisende billede. 

 

I det efterfølgende afsnit knyttes en kommentar til udvalgte differencer i figur 6, og de 

problemstillinger der kan være forbundet, med en under- eller overvurdering af 

ejendomme, for regnskabsbrugeren – som ikke nødvendigvis har relevans for det 

udvalgte selskab. 

9.2.4 – Overvurderede ejendomme 

Af overvurderede ejendomme er der her udvalgt Akacievej 30, som er en ejendom hvis 

formål er boligudlejning 

Som det fremgår af nedenstående tabel var der i regnskabsåret 2014 lejeindtægter på 

429.200 DKK, og driftsomkostninger for 157.522. Dette gav et driftsresultat på 271.678. 

Dividerede man dette driftsresultat med det forrentningskrav på 5,75 som er Colliers 

anbefaling til en ejendom med god beliggenhed og stand – kategorien ’’standard’’.  

 
Figur 7: 

Kilde: Egen tilvænning 

 
Som det kan ses på ovenstående tabel medførte driftsresultatet på 271.678,- og 

forrentningskrav på 5,75% at normalindtjeningsmodellen værdiansatte ejendommen 

Ejendom DKK Værdi i regnskabet Difference

Akacievej 30

Fase 1

Lejeindtægter 429.200              

- Driftsomkostninger 157.522              

Nettodriftsresultat 271.678              

Fase 2

Forrentningskrav 5,75%

Ejendomsvurdering 4.724.835          11.500.000                       -6.775.165                      



 
61 

 

på Akacievej 30 til 4.724.835,-. Kigger man derimod på anlægskartoteket som findes i 

bilag 1 kan det ses at ejendommen er opgjort til 11.500.000 i regnskabet, da det er den 

offentlige vurdering på ejendommen. Dette betyder at ejendommen har en 

overvurdering på 6.775.165 – en del over 100%.  Dermed fungerer denne ejendom som 

et godt eksempel på, hvorfor regnskabsvejledningen fra FSR, ikke mener at den 

offentlige vurdering er brugbar til dagsværdiopgørelse af investeringsejendomme. 

 

Hvis hele værdiansættelsen af selskabets investeringsejendomme, var foretaget på 

baggrund af et forkert grundlag og et urealistisk afkastkrav gennem hele årsrapporten, 

ville det kunne have den konsekvens, at fx banken lånte midler ud til et selskab, som var 

belånt op over halsen, og dermed i farezonen for at gå konkurs. Egenkapitalen ville 

derfor indeholde en masse ’’reserver for opskrivning’’, som ikke eksisterede i selskabet 

og dermed ville den tilhørende gæld til ejendommene overstige egenkapitalen.  

 

For at Akacievej 30 skal opnå en ejendomsvurdering der nærmer sig 11.500.000 

gennem normalindtjeningsmetoden, skal forrentningskravet ændres til ca. 2,36% 

hvilket er dybt urealistisk i forhold til de tidligere beskrevet risici, der er forbundet med 

investering i ejendomme, som påvirker forrentningskravet. 

 

Banken ville, i et sådant tilfælde, umiddelbart have problemer med at vurdere den 

forfatning selskabet i virkeligheden befandt sig i frem for den, som selskabet prøver at 

kreere gennem den finansielle rapportering, hvis alle investeringsejendomme i 

årsrapporten var værdiansat højt på baggrund af et urealistisk lavt forrentningskrav. 

 

Dermed vil en ekstrem overvurdering i værdiansættelsen medføre at 

regnskabsbrugerens informationsbehov ikke er blevet dækket. 

 

Værdiansættelsen af ejendommene viser også at visse  af selskabets investerings 

ejendomme var undervurderet i årsrapporten, hvorfor udvalgte af disse vil blive 

gennemgået. 
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9.2.5 – Undervurderede ejendomme 

Den første ejendom der vil blive gennemgået er Englandsvej 382B, som er en ejendom 

der bliver udlejet til Bjarne Pape A/S, der er en bilforhandler Der er valgt 

forrentningskravet 6%, som angiver det bedste forrentningskravet til retailejendomme 

med den beliggenhed, da kvaliteten er helt i top ifølge Colliers 

 

 

Figur 8 

Kilde: Egen tilvirkning 

Her kan det ses, at der et nettodriftsresultat på 1.694.149, hvilket primært skyldes at 

lejekontrakten er udformet således, at lejer betaler langt de fleste driftsomkostninger. 

Det valgte forrentningskrav og dette høje driftsresultat medfører en meget høj 

værdiansættelse – 28.235.814,-. I årsrapporten er det kostprisen på ejendommen som 

er blevet brugt til værdiansættelsen jf. bilag 1. Dette har medført en kraftig 

undervurdering af denne ejendom. Dette beviser netop hvorfor kostprisprincippet ikke 

fungerer i det formueorienterede paradigme 

 

Den anden ejendom der vil blive gennemgået er Solskiftevej 6, som er en 

boligudlejningsejendom, som er placeret på Amager, og fremgår i god stand. Der er 

derfor valgt forrentningskravet 5,75, som angiver kravet til ejendomme med den 

beliggenhed i kategorien ’’standard’’ 

Ejendom DKK Værdi i regnskabet Difference

Englandsvej 382B

Fase 1

Lejeindtægter 1.695.508          

- Driftsomkostninger 1.359                  

Nettodriftsresultat 1.694.149          

Fase 2

Forretningskrav 6,00%

Ejendomsvurdering 28.235.814        15.661.491                       12.574.323                     
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Figur 9 

Kilde: Egen tilvirkning 

Udfordringen ved denne værdiansættelse er, at der i værdiansættelsen af denne 

ejendom er blevet overset at der er en offentligvurdering på 4.950.000 DKK, og derfor 

er der efterfølgende blevet indregnet til kostprisen. Dette har medført at denne ejendom 

er ekstremt undervurderet i årsrapporten. Hvilket kan ses på der er en difference på 

3.024.803 svarende til næsten ca. 143%. Endnu et godt eksempel på hvorfor kostprisen 

ikke er brugbar. 

 

Hvis man sætter undervurderingerne i forbindelse med P. Bodholdt Ejendomme ApS 

væsentligste interessent, nemlig långiver, så kan undervurderinger af 

investeringsejendomme medføre, at banken ser selskabet som en større risiko, da de 

oftest sammenligner egenkapitalen med den tilhørende gæld. Som tidligere beskrevet 

bliver opskrivningerne på ejendommene bogført på ’’reserve for opskrivninger’’, som 

øger selskabets egenkapital.  

P. Bodholdt Ejendomme ApS har i forvejen en sund økonomi og i det store billede, har  

disse undervurdering ikke den store betydning, da der stadig er god luft mellem 

egenkapitalen og selskabets gæld. 

 

Havde dette ikke været tilfældet kunne en undervurdering af selskabets ejendomme 

vanskeliggøre selskabets forhandlingssituation i forbindelse med rentesatsen på deres 

lån, og dermed give selskabet dårligere lånevilkår. En undervurdering af ejendommene 

bidrager ikke til et mere retvisende billede af årsrapporten, men ellers er der ikke flere 

umiddelbare problemstillinger ved at have skjulte aktiver i selskabet, udover det 

besværliggør deres egen forhandlingssituation. 

Ejendom DKK Værdi i regnskabet Difference

Solskiftevej 6

Fase 1

Lejeindtægter 418.500              

- Driftsomkostninger 122.878              

Nettodriftsresultat 295.622              

Fase 2

Forretningskrav 5,75%

Ejendomsvurdering 5.141.252          2.116.449                         3.024.803                       
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Som tidligere nævnt, er normalindtjeningsmodellen kraftigt påvirket af 

forrentningskravet, og selskabet kan påvirke værdiansættelsen på ejendommene 

kraftigt, ved blot en lille ændring i forrentningskravet. Efterfølgende afsnit vil derfor 

indeholde en følsomhedsanalyse for at vise risikoen ved fejlskøn i forrentningskravet. 

 

Umiddelbart vurderes det at de værdiansættelser som blev opnået gennem 

normalindtjeningsmodellen giver et mere retvisende billede af værdierne af selskabets 

ejendomme. 

 

Der kunne argumenteres for at selskabet skal kombinere normalindtjeningsmodellen 

på Akacievej med en vurderingsmand, som er fri for interesse i at påvirke 

ejendomsvurderingen grundet den store forskel i de to værdiansættelser af 

ejendommen. Denne vurdering ville kunne verificere om normalindtjeningsmodellens 

vurdering af ejendommen giver et retvisende billede. Vurderingsmandens vurdering, 

bør være den som optræder i årsrapporten, ellers skal det forklares, hvorfor der er valgt 

en vurdering der fraviger fra vurderingsmanden.118 

9.2.6 – Følsomhedsanalyse 

For at illustrere risikoen ved at foretage fejlskøn i forbindelse med forrentningskravet, 

vil der nedenunder blive foretaget en følsomhedsanalyse, for at vise hvordan ændringer 

i forrentningskravet medfører store udsving i dagsværdien på ejendommen. 

 

 

Figur 10 

kilde: Egen tilvirkning 

På ovenstående følsomhedsanalyse kan det ses hvordan bare små ændringer i 

forrentningskravet medfører store ændringer i dagsværdiberegningen på Englandsvej 

382. Dette er noget man skal være opmærksom på i forbindelse med udvælgelsen af 

forrentningskrav. Jf. figur 8 på blev der valgt et forrentningskrav på 6%, hvor 

                                                        
118  Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber side 9 – 
Ejendomsforeningen Danmark 

Følsomhedsanalyse

Forrentningskrav 3,75% 4,25% 4,75% 5,25% 5,75% 6,25% 6,75% ca. 10,82%

Ejendomsværdi 45.177.303 39.862.326 35.666.292 32.269.502 29.463.458 27.106.382 25.098.501 15.661.491 
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ejendomsvurderingen lød på 28.235.814 DKK, men hvis der i stedet var valgt et 

forrentningskrav på 4,75%, altså -1,25%, ville ejendomsvurderingen have været 

35.666.292 DKK – altså en ændring på 7.430.478 DKK. For at opnå en 

ejendomsvurdering der næsten er identisk med den vurdering der er i årsrapporten, er 

der et forrentningskrav på ca. 10,82 %, hvilket er dybt urealistisk og misvisende for 

denne ejendom. 

 

Projektets bilag 4, viser desuden en samlet ændring i værdiansættelsen på -14.206.160 

DKK ved en ændring i forrentningskravet på 1%-point, mens en ændring i driftsafkastet 

på 1%-point blot ville medføre en ændring på -2.275.568 DKK.  

Dette illustrere hermed hvor meget normalindtjeningsmodellen hviler på et korrekt 

skøn af forrentningskravet, og fejlskøn kan hermed have store konsekvenser for 

værdiansættelsens retvisende billede. 

9.2.7 – Sammenfatning 

Formålet med dette afsnit var at bruge den tidligere beskrevne værdiansættelsesmodel, 

normalindtjeningsmodellen, som er en af de mest anvendte i Danmark.  

Meningen var at se om værdi ansættelsen af investeringsejendommene i årsrapporten 

for P. Bodholdt Ejendomme ApS 2014 gav et retvisende billede, eller om ejendommene 

var over- eller undervurderet.  

 

Tidligere i kapitel 9 blev det bekræftet at selskabet havde brugt både kostpris- og 

dagsværdiprincippet til indregning af ejendommene.  

Værdiansættelsen gennem normalindtjeningsmodellen viser, at der til trods for de 

problemstillinger, som der er ved selskabets værdiansættelse, blot var en samlet 

undervurdering selskabets ejendomme på ca. 7%, hvilket må betegnes som held, mere 

end retvisende ejendomsvurderinger.  

 

Alle investeringsejendommene var fejlvurderet ift. normalindtjeningsmodellen, men der 

var dog nogle ejendomme der skilte sig ud med bemærkelsesværdige over- og 

undervurderinger. Mht. regnskabsbrugerens informationsbehov, er overvurderinger 

det største problem. Dette illustrerer perfekt hvorfor kostprisprincippet, og 
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dagsværdiprincippet ikke er de mest optimale til at opgøre investeringsejendommes 

dagsværdi. 

 

Værdiansættelsen bidrog derudover også til at konkludere at den positive økonomiske 

situation i selskabet ikke er foretaget på forkert grundlag, da egenkapitalen burde have 

været 7.522.958,- højere end de 61.060.173,-, som den var på i 2014. Dette skyldes at 

værdiansættelsen af deres ejendomme var undervurderet med 7.522.958, som skulle 

posteres på ’’reserve for opskrivninger’’, sammen med de eksisterende opskrivninger. 

Sammenlignet med den tilhørende gæld til bankerne på 25.745.925,- viser 

værdiansættelsen, at der ingen faresignaler er at finde omkring selskabets forsatte drift, 

da der er god luft mellem egenkapitalen og gælden. 

 

Det vurderes at normalindtjeningsmodellens opgørelse af dagsværdi giver et mere 

retvisende billede af selskabets ejendomme, frem for de(n) metode(r), som blev brugt i 

årsrapporten for 2014. Det vurderes derfor at der fremadrettet bør ændres i den 

anvendte værdiansættelsesmetode – enten til normalindtjeningsmodellen eller en 

anden af de gennemgåede metoder, som vurderes at være i stand til at vurdere 

selskabets ejendomme mere pålideligt end normalindtjeningsmodellen, men stadig 

have tærskelværdien nytteværdi > omkostninger for øje.  

 

Afslutningsvis blev der foretaget en følsomhedsanalyse til illustration af ulempen ved at 

normalindtjeningsmodellen er så afhængig af forretningskravet, og fejlskøn derfor kan 

have store konsekvenser for værdiansættelsen. Netop for at minimere risikoen for 

fejlskøn og dermed bidrage positivt til det retvisende billede af selskabets ejendomme, 

blev der brugt anbefalingen hertil fra Colliers.  

9.3 – Delkonklusion på årsrapporten 

Formålet med dette kapitel er at finde ud af hvorvidt årsrapporten for P. Bodholdt 

Ejendomme ApS i 2014 opfylder lovens krav om regnskabsmæssig behandling for 

indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme. Desuden skulle kapitlet 

vise om årsrapportens ejendomsvurderinger gav et retvisende billede af selskabets 

investeringsejendomme. 
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Gennemgangen af årsrapporten viser at den har problemer med at opfylde 

regnskabsbrugerens informationsbehov, som følge af de identificerede fejl og mangler.  

 

Overordnet set er store dele af den skriftlige del af årsrapporten, som skal hjælpe 

regnskabsbrugeren til at forstå den talmæssige del stort set ubrugelig, da der mangler 

informationer omkring flere væsentlige forhold. 

Særligt er der store mangler i årsrapportens afsnit omkring den anvendte 

regnskabspraksis, da der ikke er oplyst omkring værdiansættelsesmetode og 

målegrundlag, selvom loven kræver det. Regnskabsbrugeren kan derfor ikke se hvilken 

værdiansættelsesmetode der er brugt eller om der er brugt et urealistisk lavt afkastkrav 

for at opnå den høje værdi på ejendommene. 

For at finde ud af hvilke værdiansættelsesmetode(r)der selskabet havde gjort brug af i 

årsrapporten, skulle der kigges i anlægskartoteket jf. bilag 1, som regnskabsbrugeren 

ikke har adgang til.  

 

Udover at det er imod loven, kan manglende oplysninger omkring målegrundlag og 

værdiansættelsesmetode i værste tilfælde resultere i at banken lånte penge ud til et 

selskab i tro om, at selskabets økonomi var sund, men i stedet er pustet op på et falsk 

grundlag. Denne frygt blev dog afkræftet senere i kapitlet, da der blev foretaget en 

værdiansættelse af selskabets investeringsejendomme gennem 

normalindtjeningsmodellen. Selvom investeringsejendommene hver i sær enten var 

over- eller undervurderet, viste det sig at investeringsejendommene i årsrapporten 

samlet set var undervurderet.  

Derudover var værdireguleringerne, der var blevet foretaget på ejendommene efter 

årsregnskabslovens §38 ikke vist i resultatopgørelsen, selvom det står i 

regnskabsvejledningerne at det skal fremgå deraf. 

 
Dermed blev det vurderet at regnskabsbrugerens informationsbehov ikke blev dækket 

tilfredsstillende gennem årsrapporten, og den ikke gav et retvisende billede af 

selskabets investeringsejendomme. 

 
For at vurdere hvorvidt det faktum at mange af selskabets ejendomme ikke var blevet 

værdireguleret i 2 år havde påvirket det retvisende billede af selskabets 
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investeringsejendomme, blev der derfor foretaget en værdiansættelse efter 

normalindtjeningsmetoden. Værdiansættelsen viste, som tidligere nævnt, at selskabets 

investeringsejendomme faktisk var undervurderet i årsrapporten for 2014 med 

7.522.958,-. Der kunne frygtes en langt større (negativ) difference på værdiansættelsen, 

siden årsrapporten ikke gav oplysninger om metode eller forrentningskrav til 

værdiansættelsen af deres investeringsejendomme. Men særligt den nye 

værdiansættelse af ejendommen på Englandsvej 382B, havde afgørende effekt herpå. 

  

Kigges der på værdiansættelserne hver for sig, var det meget få værdiansættelser, der 

gav et forholdsvis retvisende billede af deres værdi gennem årsrapporten. Dette kan 

dels føres tilbage til at værdiansættelsen af investeringsejendommene, var sket efter 

kostpris-princippet, men også at selskabet havde gjort brug af en uegnet metode til 

opgørelse efter dagsværdiprincippet.  

 

Derfor vil der i opgavens næste kapitel blive givet nogle anbefalinger til hvordan 

selskabets årsrapport kan optimeres, så den i højere grad lever op til 

regnskabsbrugerens informationsbehov og giver et mere retvisende billede af 

selskabets investeringsejendomme.. 

10 – Optimering af årsrapporten 

Tidligere er nogle af de væsentligste fejl i årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS 

i 2014 blevet identificeret, som gjorde at regnskabsbrugerens informationsbehov ikke 

blev dækket i tilstrækkelige grad. Desuden viste forrige kapitel også, at 

værdiansættelsen på mange af selskabets ejendomme ikke gav et retvisende billede af 

deres reelle værdi.  

 

Formålet med dette afsnit er derfor at komme med anbefalinger til, hvilke oplysninger 

der i fremtiden skal fremgå af årsrapporten for selskabet, så informationsbehovet 

fremadrettet vil blive dækket, og ejendommene blive værdiansat så de giver et 

retvisende billede. 

 

Dette kapitel vil blive delt op i to dele. 
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Første del vil give forslag til ændringer, som henvender sig til de fejl, der er konstateret i 

årsrapporten for 2014 gennem opgavens kapitel 9. 

 

Anden del har til hensigt at komme med anbefalinger til hvilke tilvalg fra 

regnskabsklasse C, der vil medføre at regnskabsbrugerens informationsbehov bliver 

dækket i et større omfang.  

10.1 – Ændringer i årsrapporten 
Ledelsesberetning 

Årsregnskabsloven foreskrev119 at regnskabsklasse B-virksomheder, som P. Bodholdt 

Ejendomme ApS, kun skulle udforme en ledelsesberetning i tilfælde af væsentlige 

ændringer i virksomhedens aktivitet, økonomiske forhold eller andre øvrige forhold til 

forståelse af årsrapporten. Selvom dette ikke var tilfældet for P. Bodholdt Ejendomme 

ApS, var der en ledelsesberetning i årsrapporten, som dog ikke bidrog til noget i forhold 

til regnskabsbrugerens informationsbehov. 

I årsrapporten for 2015 anbefales det dog, at der her oplyses omkring ændring i 

værdiansættelses metode samt oplysning omkring det valgte afkastkrav. 

Derudover ville følsomhedsanalysen også give regnskabsbrugeren bedre støtte i deres 

økonomiske beslutninger, da de her ville kunne identificere konsekvenserne af en 

eventuel fejlvurdering af ejendommene. Følsomhedsanalysen ville kunne give 

regnskabsbrugeren en ide om risikoen ved fejlskøn fra ledelsens side.  

 

Informationer omkring ejendommens formål i ejendomsporteføljen for P. Bodholdt 

Ejendomme ApS, ville også give regnskabsbrugeren mulighed for at sammenligne 

forrentningskravet med de markedsrapporter der ligger tilgængelige.   

En opgørelse af lejerporteføljen, hvor regnskabsbrugeren får informationer om den 

resterende varighed de nuværende lejekontrakter. Her kunne varigheden deles op i 

intervaller, da det kunne have interesse for regnskabsbrugeren at vide, hvor stor andel 

af lejekontrakterne der ville udløbe i nærmeste fremtid.  

Dermed ville regnskabsbrugeren identificere risikoen, i tilfælde af ejendomsporteføljen 

bestod af ejendomme hvor genudlejningsmulighederne var lave.  I tilfælde af ventetid 

                                                        
119 der skrives i datid, da loven er blevet ændret sidenhen. 
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på selskabets investeringsejendomme, kunne man oplyse herom, da regnskabsbrugeren 

hermed ville kunne danne sig et overblik om risikoen for tomgang. 

 

Beskrivelse af disse forhold vurderes ikke at kunne undværes med henblik på ÅRL §12 

stk. 2, da disse er nødvendige for at dække regnskabsbrugerens informationsbehov. 

 

Anvendt regnskabspraksis 

For at optimere årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS, er det oplagt at lade den 

anvendte regnskabspraksis gennemgå en radikal ændring, da den nuværende er 

ubrugelig for regnskabsbrugeren. Dette gælder både ift. teksten der fremgår heraf, men 

også selve den anvendte regnskabspraksis til beregning af selskabets 

investeringsejendomme. 

 

Først og fremmest skal der oplyses om, hvordan værdireguleringerne på de materielle 

anlægsaktiver håndteres – nemlig at de bliver indregnet i resultatopgørelsen, som 

regnskabsvejledningerne anbefaler, når man indregner investeringsejendomme til 

dagsværdi efter §38. 

 

Vigtigst i dette afsnit er dog, at der fremover bliver klargjort at investeringsejendomme 

bliver opgjort efter dagsværdiprincippet, og at der gøres brug af 

normalindtjeningsmodellen med et forrentningskrav mellem 5,75-6,5%.  

Oplysninger om dette er utrolig vigtig information for banken i forbindelse med deres 

økonomiske beslutninger. Her kan de også se, at disse forrentningskrav ikke er 

urealistiske i forhold til de anbefalinger, som Colliers giver.  

 

Dernæst kan der informeres om at domicilejendommen opgøres efter 

kostprisprincippet, og at det samme gør sig gældende for ejendomme under opførelse, 

indtil de jf. årsregnskabsloven bliver investeringsejendomme, hvorefter de vil indregnes 

efter dagsværdiprincippet på lige fod med resten af selskabets investeringsejendomme. 

 

Oplysningerne omkring afskrivningerne på grunde og bygninger skal ændres, da dette 

er meget forvirrende for regnskabsbrugeren at forstå. Der er nemlig angivet brugstid på 

bygninger 20-50 år og restværdi på 0% og nedenunder står der at der ikke afskrives på 
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grunde og bygninger, og ej heller er der afskrevet på hverken investerings-, ejendomme 

under opførelse eller domicilejendommen. F 

Dette afsnit skal dermed klargøres, så det gøres klart at der afskrives på 

domicilejendommen på Tårnbygaardsvej 11, så regnskabsbrugeren ikke er i tvivl om 

hvad der menes. Ejendommene under opførelsen undergår dog ikke værdiforringelser 

og skal derfor ikke afskrives, samt at de vil blive opgjort til dagsværdi, når de er opført. 

 

Dernæst kan der oplyses, at der ikke afskrives på investeringsejendommene, da disse 

opgøres til dagsværdi efter §38, som skal afspejle den værdi, som en villig uafhængig 

part ville købe ejendommen for på balancedagen. 

 

Herudover skal der i dette afsnit tilføjes, at man har gjort tilvalg fra regnskabsklasse C, 

ved at udforme en anlægsnote, hvilket er positivt. 

 
Resultatopgørelse, balance og noter 

Her skal årets dagsværdireguleringer på investeringsejendommene fremgår af 

resultatopgørelsen, som regnskabsvejledningerne anbefaler. 

 

En opdeling i balancen mellem investerings-, domicilejendomme og ejendomme under 

opførelse, ville også være anbefalelsesværdigt, som det fremgår af ÅRL bilag 2 – 2 

skema for balance i kontoform, og som er blevet illustreret projektets bilag 3. 

 

Desuden skal selskabet forsat udforme anlægsnoter, selvom dette ikke er et krav jf. den 

lovgivning, som de er underlagt. 

 

Tilpasning af disse forhold til årsrapporten fremadrettet vil medføre at årsrapporten i 

fremtiden lever op til årsregnskabslovens minimumskrav til informationen i 

årsrapporten. Dermed ville årsrapporten blive mere retvisende, og dermed bedre 

opfylde ÅRL §12, så den i højere grad hjælper regnskabsbrugeren beslutningen 

vedrørende deres ressource allokering. 

 

Afslutningsvis kan det nævnes, at årsrapporten også mangler en egenkapitalopgørelse. 

Dette er dog ikke et lovkrav efter ændringen i ÅRL af 2015 jf. §76, men da 
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lovændringerne, som udgangspunkt først træder i kraft for regnskabsår der er startet 

tidligst 01-01-2016, er der stadig lovkrav om den næste årsrapport. 

 

Det vurderes dog, at årsregnskabslovens minimumskrav til regnskabsklasse B ikke er 

tilstrækkeligt i forhold til at give regnskabsbrugeren det mest optimale 

beslutningsgrundlag, og derfor kan det anbefales at der fremadrettet vil blive foretaget 

tilvalg krav fra større regnskabsklasser, udover anlægsnoten, som hidtil har været det 

eneste tilvalg. 

10.2 – Tilvalg fra større regnskabsklasser 

Af tilvalg fra regnskabsklasse C, der vil medvirke til at regnskabsbrugeren 

informationsbehov i højere grad vil blive dækket gennem årsrapporten, kunne være:   

 

 Pengestrømsopgørelse  

 Hoved- nøgletalsanalyse 

 

Pengestrømsopgørelse 

Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse er ikke et lovkrav for selskabet, men er det 

derimod for regnskabsklasse C og D jf. ÅRL §78, medmindre den er indeholdt i 

koncernregnskabet jf. §86 stk. 4 

 

Formålet med udarbejdelse af en pengestrømsopgørelse for P. Bodholdt Ejendomme 

ApS er, at oplysninger om deres pengestrømme, vil bidrage med give en vurdering af 

selskabets evne til at frembringe likviditet, samt afvikle deres forpligtelser. Derudover 

vil disse oplysninger være nødvendige i forbindelse med at tjekke deres behov for 

ekstern finansiering. 

 

Desuden vil pengestrømsopgørelsen gøre sammenhængen mellem resultatopgørelsen 

og balancen mere gennemsigtig, og gøre den lettere forståelig for regnskabsbrugeren. 

Dette sker ved at pengestrømsopgørelsen informerer, hvor pengene i selskabet kommer 

fra, samt hvordan selskabet anvender pengene. Pengestrømsopgørelsen opdeles i 

følgende poster; driftsaktivitet, investeringer og finansiering jf. ÅRL §86 stk. 2. 
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Pengestrømme driftsaktiviteten er likvider, som er skabt gennem lejeindtægter 

fratrukket likvider som er forbrugt til at opnå lejeindtægten. 

 

Pengestrømme fra investeringer er likvider, som er brugt på at købe aktiver fratrukket 

beløb for salg af aktiver. 

 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er kontante transaktioner med banken, da de 

er den eneste fordringshaver.120 

 

Hoved- og nøgletalsanalyse 

Årsregnskabsloven har i dens §101 gennemgået de hovedtal, som skal fremgå i 

ledelsesberetningen i regnskabsklasse C og D. 

Der er tale om følgende hovedtal: 

 Årets nettoomsætning 

 Resultat af ordinær primær drift 

 Resultat af finansielle poster 

 Årets resultat 

 Balancesum 

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

 Egenkapital 

Derudover skal denne indeholde sammenligningstal for de forrige 4 regnskabsår. 

 

Formålet med at udforme hovedtal er at give regnskabslæseren et overblik over 

udviklingen i hovedtallene på en 5-årige periode, for bedre at kunne analysere 

selskabets udvikling. 

Derudover fortæller den føromtalte §101 at der skal være nøgletal som efter P. 

Bodholdt Ejendomme ApS forhold er nødvendige. 

 

Der er derfor angivet i bilag 5 eksempler på væsentlige nøgletal, der kunne være 

interessante for regnskabsbrugeren, og har relevans for den branche, som selskabet 

befinder sig i. 

                                                        
120 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang. - side 130 – 3. udgave – Ole Sørensen 
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Der er foreslået nøgletal, der fortælle om selskabets rentabilitet, indtjeningsevne og 

afslutningsvis nogle nøgletal, som er relevante for selskaber, der driver 

ejendomsinvesteringsvirksomhed, da det er forhold, som giver regnskabsbrugeren et 

indtryk af selskabets evne til at udnytte deres ressourcer. 

 

Rentabilitet 

Afkastningsgraden skal vise selskabets evne til at genere overskud gennem indskudt 

kapital, mens egenkapitalen viser hvordan den indskudte kapital forrentes.  

Gearing skal give regnskabsbrugeren en ide om den finansielle risiko der eksistere i 

selskabet. 

 

Indtjeningsevne 

Overskudsgraden skal oplyse regnskabsbrugeren om selskabets evne til at skabe 

overskud. 

Soliditetsgraden skal give regnskabsbrugeren informationer om, hvor stor en andel af 

investeringsejendomme, der er finansieret af selskabets egenkapital og selskabets evne 

til at modstå tab. 

 

De brancherelaterede nøgletal, er ikke nogle, hvor der eksistere direkte facitter om, 

hvordan de skal udregnes. Derfor er der givet et eksempel på relevante faktorer for 

regnskabsbrugeren, og givet et bud på, hvordan man kan udregne disse. 121 

 

Udlejningsprocent 

Udlejningsprocenten skal angive hvor mange af selskabets ejendomme der er lejet ud. 

Dette kan endvidere bruges til at se om der er mulighed for optimering af 

lejeindtægterne i tilfælde af høj tomgang.  

 

Markedsrisiko 

Markedsrisikoen skal angive hvilken ændring det ville have i ejendomsmassen, hvis 

forrentningskravet blev ændret med 1 procentpoint. Det ville hjælpe til at se 

                                                        
121 Formel-kolonnen jf. bilag 5 
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betydningen for værdiansættelsen af det valgte forrentningskrav, og hvilken risici der 

ville være forbundet i tilfælde af fejlskøn. Her ville man kunne inddrage resultatet fra 

bilag 4. 

 

Værdi pr. kvadratmeter 

Værdi pr. m2 skal give et indtryk af den kvadratmeter værdi selskabets ejendomme har i 

gennemsnit. Her ville man nemmere kunne identificere urealistiske forrentningskrav, 

da det ville resultere i en ekstrem værdi pr. m2.  

 

Derudover giver den 5-årige periode også regnskabsbrugeren til hurtigt at danne sig et 

overblik over i hvilken retning, som selskabet bevæger sig i, samt om der er store 

udsving år for år, og dermed vurdere risikoen ved selskabet. 

 

Disse ændringer og tilføjelser til i årsrapporten i fremtiden vil medføre at 

regnskabsbrugeren i endnu højere grad ville få dækket sit informationsbehov omkring 

sine økonomiske beslutninger. 

 

Derudover vurderes disse forhold også at leve op til nytteværdierne relevans og 

pålidelighed, og er nødvendige for at give et retvisende billede af P. Bodholdt 

Ejendomme ApS, samt at årsrapporten lever op til dens prognoseformål. 

 

Afslutningsvis vil der perspektiveres til ændringen i årsregnskabsloven af 2015, for at 

se i hvilken retning, lovkravene der omhandler den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme for P. Bodholdt Ejendomme ApS, bevæger sig i. Dette skal 

bruges til at se, om de lovmæssige ændringer medfører, at P. Bodholdt Ejendomme ApS 

i fremtiden, får mindre brug for at foretage tilvalg fra de større regnskabsklasser, eller 

informationsværdien sikres gennem opfyldelse af årsregnskabslovens minimumskrav. 

Ændringer træder først i kræft for regnskabsår der starter tidligst 01.01.2016, og derfor 

har det, som udgangspunkt, ikke indflydelse på den næste årsrapport for selskabet. 

10.3 – Perspektivering til ændring i årsregnskabsloven af 2015 

Formålet med dette afsnit er at perspektivere de identificerede problemstillinger som 

årsregnskabsloven skabte for informationsværdien af selskabets årsrapport. Er disse 
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ændringer et skridt i den rigtige retning ift. at sikre selskabets informationsværdi, 

gennem overholdelse af lovens minimums krav, eller ej? 

 
P. Bodholdt Ejendomme ApS aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, som følge af 

deres store balancesum, men mindre nettoomsætning samt antal ansatte. Ændringen i 

ÅRL har først og fremmest øget grænserne mht. nettoomsætning samt balancesum122, 

som kan perspektiveres til et af ændringens formål, nemlig 

totalharmonisieringsprincippet, som har til formål at lempe virksomhedens 

administrative byrder.123 

 

Der er i ændringen af ÅRL 2015 også foretaget en ændring i opgørelsen af 

nettoomsætningen jf. § 7 stk. 4. Her fremgår det at virksomheder, der har finansielle 

indtægter, og indtægter fra investeringsvirksomhed, som sammen svarer til mindst 

nettoomsætningen, fremover skal tillægge disse indtægter i opgørelsen af 

nettoomsætningen. Her fremgår det, at positive værdireguleringer der er foretaget på 

investeringsejendomme efter §38, samt realiserede gevinster på salg af 

investeringsejendomme, er defineret som indtægter fra investeringsvirksomhed. Her 

gælder modregningsforbuddet stadig, så negative værdireguleringer, kan ikke 

modregnes i de positive.124 

Denne ændring medfører at der er større sandsynlighed for at selskabet skal aflægge 

regnskab efter regnskabsklasse C, som er bedre til at dække regnskabsbrugerens 

informationsbehov. I P. Bodholdt Ejendomme ApS tilfælde er der dog stadig langt vej op 

til en nettoomsætning på >89 mio., som er den nye grænse. 

 

Derudover er der foretaget en ændring i §38, så det ikke længere nødvendigt at have 

investeringsvirksomhed som hovedaktivitet, før denne kan bruges.125 

Derudover er kravet om egenkapitalopgørelsen ophævet jf. 56. 

Ledelsesberetningspligten genindføres, så den ikke længere kun udløses i tilfælde af 

væsentlige ændringer, og den skal indeholde informationer omkring virksomhedens 

                                                        
122 Ændring af årsregnskabsloven- betyder det noget for mit årsregnskab? Side 5 Deloitte  
123 Ændring af årsregnskabsloven- betyder det noget for mit årsregnskab? Side 10 Deloitte 
124 Ændring af årsregnskabsloven- betyder det noget for mit årsregnskab? Side 13-14 Deloitte 
125 Ændring af årsregnskabsloven- betyder det noget for mit årsregnskab? Side 12 Deloitte 
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væsentligste aktiviteter, samt eventuelle ændringer i selskabets aktiviteter og 

økonomiske forhold jf. § 76a.126 

 

Formålet med ændringen var, som sagt, at lempe de administrative byrder for de små 

virksomheder, men dette har betydet at årsrapporten fremover vil have en ringere 

informationsværdi, hvorfor P. Bodholdt Ejendomme ApS, bør afstemme 

forventningerne med banken, inden lempelserne anvendes i årsrapporten. De 

administrative lempelser og lovede besparelse vil nemlig ikke længere være reel, 

såfremt banken vil kræve yderligere oplysninger, hver gang selskabet skal forhandle 

med dem.127 

 

Disse lempelser til regnskabsklasse B er derfor ikke i overensstemmelse med de 

identificerede problemstillinger omkring opfyldelse af regnskabsbrugerens 

informationsbehov gennem selskabets årsrapport, og er dermed ikke et skridt i den 

rigtige retning i P. Bodholdt Ejendomme ApS’ tilfælde. 

 

Der savnes derfor nogle ændringer i årsregnskabsloven, som ville medføre at 

regnskabsbrugerens behov blev dækket i større grad gennem overholdelse af de 

lovkrav som P. Bodholdt Ejendomme er underlag. 

Krav der vil gøre, så det ikke længere er op til ledelsen, at vurdere hvorvidt fx 

pengestrømsopgørelse, nøgletals- eller følsomhedsanalyse, er nødvendige oplysninger 

for regnskabsbrugerens i forbindelse med deres beslutningsproces, men er lovbestemte 

oplysninger. 

  

                                                        
126 Ændring af årsregnskabsloven- betyder det noget for mit årsregnskab? Side 41 Deloitte 
127 Indsigt i årsregnskabsloven – væsentlige ændringer på vej – special edition side 7 – EY  
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11 – Konklusion  

Formålet med nærværende opgave var at besvare opgavens hovedproblem, som gik på 

at identificere de problemstillinger, som værdiansættelsen af investeringsejendomme 

til dagsværdi for P. Bodholdt Ejendomme ApS i årsrapporten for 2014, kunne medføre 

for regnskabsbrugeres behov med henblik på kravet i årsregnskabsloven omkring det 

retvisende billede. 

 

Denne problemstilling er besvaret gennem teori og analyse af selskabets årsrapport fra 

2014. Heri undersøges for hvorvidt den giver et retvisende billede af selskabets 

økonomiske situation, og om den indeholder tilstrækkeligt med informationer for at 

dække regnskabsbrugerens informationsbehov, så de kan træffe de korrekte 

beslutninger.  

 

I projektets analyse vurderes det, at indregningen af investeringsejendomme til 

dagsværdi efter §38 giver anledning til flere problemstillinger for selskabet. Disse 

problemstillinger gælder for både værdiansættelsesmetoderne og for 

informationsværdien af årsrapporten for, såfremt den blot overholder 

minimumskravene i årsregnskabsloven. 

 

Værdiansættelsesmetoderne: 

Den mest retvisende metode til opgørelse af dagsværdien er, når der gøres brug af 

observationer på et aktivt marked, da denne metode giver et retvisende billede af den 

værdi, som en uafhængig part er villig til at betale for ejendommen.  

Dog er metoden svær at gøre brug af i praksis, da det kræver, at ejendommene på det 

aktive marked deler karakteristika med de ejendomme, selskabet selv ønsker af 

værdiansætte. Det giver anledning til at finde andre værdiansættelsesmetoder, der dog 

har andre fordele og ulemper. 

 

Når dagsværdien skal opgøres, kan P. Bodholdt vælge hvorvidt de vil tage aktiv del af 

værdiansættelsesprocessen ved at opgøre dagsværdien efter de afkastbaserede 

metoder, eller om de vil ligge værdiansættelsen i hænderne på en ekstern 
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vurderingsmand. Regnskabsvejledninger anbefaler dog, at vurderingsmanden 

værdiansættelse blot fungerer som en indikator, for de beregnede værdier. 

 

De afkastbaserede værdiansættelsesmetoder, som oftest er anvendt til værdiansættelse 

af investeringsejendomme indeholder en del usikkerheder og skøn – særligt når det 

angår afkastkravet. 

Er der større udsving i driftsafkastet og er det nødvendigt med en større 

budgetteringsperiode er DCF-modellen mere anvendelig, til at sikre en retvisende 

værdiansættelse af investeringsejendommene.  

 

Selskabet har gjort brug af en værdiansættelsesmetode, som ikke var 

dagsværdireguleret i 2 år kombineret med kostprisprincippet, som ikke er optimal i det 

formueorienteret paradigme, og derfor viser værdiansættelsen, som blev foretaget i 

analysen gennem normalindtjeningsmodellen, at værdiansættelsen i årsrapporten ikke 

gav et retvisende billede. Værdiansættelsen i projektet konkluderer at selskabets 

ejendomme i årsrapporten var undervurderet med 7.522.958,-, og den store 

undervurdering af ejendommen på Englandsvej 382B, havde afgørende indflydelse på 

det endte med en samlet undervurdering af selskabets investeringsejendomme. 

Værdiansættelsen af selskabets investeringsejendomme har dermed store problemer 

med at give et retvisende billede. 

 

Regnskabsvejledningen fra FSR – danske revisorer fortæller at den offentlige metode 

sjældent svarer til ejendommens dagsværdi, og er derfor ikke anvendelig. Denne 

udtalelse bliver bekræftet gennem projektets analyse, hvorfor det gennem projektet er 

anbefalet at ledelsen skifter værdiansættelsesmetode til dagsværdiopgørelserne på 

deres investeringsejendomme.  

 

Da selskabet kun har begrænset viden omkring markedet, anbefales det, at selskabet 

gør brug af markedsrapporter, fra fx Colliers for at sikre, at værdiansættelsen ikke 

foretages på et urealistisk afkastkrav, da modellen er afhængig af korrekte skøn herom. 

Følsomhedsanalysen i bilag 4 viser, at et fejlskøn på blot 1%-point i afkastkravet vil 

medføre en samlet værdiregulering på selskabets investeringsejendommene  på 

14.206.160 DKK, og derfor kan fejlskøn have fatale konsekvenser for årsrapportens 
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retvisende billede, og fejlskøn kan i værste tilfælde medføre, at regnskabsbrugeren 

træffer forkerte økonomiske beslutninger. Metoden er dog mindre følsom når det 

gælder fejlskøn i driftsafkastet. Denne metode har dog sine begrænsninger, da den kun 

fungerer i selskaber, hvor driftsafkastet er stabilt. 

 

Så længe værdiansættelserne er foretaget på skøn, har det negativ indflydelse på 

årsrapportens pålidelighed, men normalindtjeningsmodellen er den mest oplagte 

metode for P. Bodholdt Ejendomme ApS, da den hurtigt, med høj pålidelighed giver en 

dagsværdiansættelse af deres investeringsejendomme.  Derfor vil ændring i den 

anvendte regnskabspraksis til normalindtjeningsmodellen kombineret med et realistisk 

afkastkrav fra fx Colliers markedsrapport, kunne sikre at problemstillingen vedrørende 

værdiansættelsesmetoderne vil blive formindsket. 

 

Informationsværdi 

Projektet viser, at årsrapporten for P. Bodholdt Ejendomme ApS har store problemer 

med at give et retvisende billede, som støtter regnskabsbrugeren i 

beslutningsprocessen.  

Der er flere faktorer, der har afgørende effekt herpå. Det drejer sig primært om 

årsrapportens manglende lovpligtige oplysninger, som selskabet er underlagt jf. ÅRL, 

samt at der mangler tilvalg fra de større regnskabsklasser. 

Der mangler fx lovpligtige oplysninger i den anvendte regnskabspraksis, som 

regnskabsbrugeren ikke bliver gjort opmærksom på jf. påtegning. Heriblandt kan det 

nævnes, at regnskabsbrugeren mangler oplysninger omkring målegrundlag og 

værdiansættelsesmetode. 

  

Selvom selskabets årsrapport havde levet op til lovens minimumskrav, havde 

informationsværdien af årsrapporten, ikke været udtømmende nok, til at 

regnskabsbrugeren kan bruge den i deres økonomiske beslutninger jf. 

prognoseopgaven. 

 

Dette kan føres tilbage til de få krav loven stiller til P. Bodholdt Ejendomme ApS. Disse 

krav blev ikke bedre som følge af ændringen af ÅRL af 2015. Godt nok er metoden for 

opgørelse af nettoomsætningen ændret, men i den anden ende er grænsen for 
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omsætningen, før man overgår til regnskabsklasse C ,også steget, så de har modvirket 

hinanden. Derudover har P. Bodholdt Ejendomme ApS langt vej op til at overskride 

grænserne for nettoomsætning samt antal ansatte for regnskabsklasse B. Disse forhold 

har dog, som udgangspunkt først indflydelse på årsrapporten for 2016, og ikke 2015. 

 

For at årsrapporten skal give et retvisende billede og have en større informationsværdi, 

er det nødvendigt for selskabet af foretage nogle tilvalg fra de større regnskabsklasser, 

da regnskabsbrugerens informationsbehov på ingen måde bliver dækket ved blot at 

opfylde lovens minimumskrav. 

Af tilvalg, der har stor informationsværdi for regnskabsbrugeren er blandt andet en 

pengestrømsopgørelse, så det kan se om pengestrømmene  i selskabet stammer fra 

lånte penge eller den primære drift, som regnskabsvejledningerne anbefaler. Andre 

tilvalg der vil bidrage positivt til informationsværdien er nøgletalsanalyse samt en mere 

informativ ledelsesberetning, der fx indeholdte en følsomhedsanalyse, så 

regnskabsbrugeren kunne få informationer omkring risikoen ved fejlskøn. 

 

For mange vitale oplysninger omkring værdiansættelsen og P. Bodholdt Ejendomme 

ApS forhold er desværre en vurderingssag fra ledelsens side, om hvorvidt disse 

oplysninger er nødvendige for regnskabsbrugeren i deres økonomiske beslutninger. 

Dette er ikke optimalt i forbindelse med at sikre at årsrapporten giver et retvisende 

billede. Der er altså ingen tvivl om, at yderligere informationer er nødvendige, såfremt 

informationsværdien af årsrapporten skal sikres og et retvisende billede tegnes. 

Desuden er den anvendte regnskabspraksis i årsrapporten heller ikke i 

overensstemmelse med anbefalinger. 

 

Alle disse forholdt har medført at årsrapporten 2014 for P. Bodholdt Ejendomme ApS, 

ikke givet et retvisende billede af selskabets investeringsejendomme, og dens 

prognoseopgave ikke er opfyldt. 
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Bilag 1 – Anlægskartotek 

 

Kilde: Arbejdspapirer fra revisor.  

Anskaffelsessum Reguleringer til dagsværdi

Materielle anlægsaktiver Metode Primo Tilgang Afgang Ultimo Opskriv. primo Årets opskriv. Opskriv. Ultimo Bogf. værdi

Grunde og bygninger

Englandsvej 274 Offentlig 800.000 800.000 600.000 100.000 700.000 1.500.000

Irlandsvej 89 Offentlig 1.700.000 1.700.000 2.500.000 0 2.500.000 4.200.000

Ilfordvej Offentlig 2.150.000 2.150.000 3.000.000 0 3.000.000 5.150.000

Akacievej Offentlig 3.850.000 3.850.000 7.650.000 0 7.650.000 11.500.000

Møllelodden Offentlig 2.500.000 2.500.000 1.400.000 -200.000 1.200.000 3.700.000

Krudtårnsvej Offentlig 2.550.000 2.550.000 3.200.000 0 3.200.000 5.750.000

Birkevej 23 Offentlig 2.200.000 2.200.000 1.250.000 0 1.250.000 3.450.000

Kongelundsvej 34 Offentlig 1.900.000 1.900.000 1.300.000 0 1.300.000 3.200.000

Englandsvej 382 Kost 15.661.491 15.661.491 0 0 0 15.661.491

Gårdfæstevej Offentlig 1.900.000 1.900.000 1.300.000 0 1.300.000 3.200.000

Nørremindesvej Offentlig 881.670 881.670 2.768.330 0 2.768.330 3.650.000

Dorn Allé Offentlig 1.338.589 1.338.589 2.961.411 0 2.961.411 4.300.000

Nebraskavej Offentlig 1.876.977 1.876.977 3.123.023 0 3.123.023 5.000.000

Floridavej 10 Kost 3.214.946 3.214.946 0 0 0 3.214.946

Tårnbygårdvej 11 Kost 3.877.844 3.877.844 0 0 0 3.877.844

Arnhem Allé 9 Offentlig 2.551.951 2.551.951 0 1.198.049 1.198.049 3.750.000

Solskiftevej Kost 2.116.449 2.116.449 0 0 0 2.116.449

Vittrup Alle 51 Offentlig 2.080.740 2.080.740 2.469.260 0 2.469.260 4.550.000

Arnhem Allé 2 Kost 2.472.186 169.407 2.641.593 0 0 0 2.641.593

Vejlands Allé 63 Kost 2.318.260 2.318.260 0 0 0 2.318.260

Vejlands Allé 86 Offentlig 1.163.918 1.163.918 1.086.082 0 1.086.082 2.250.000

Tårnbystræde 0 1.766.090 1.766.090 0 0 0 1.766.090

Skelgårdsstræde 14 781.400 2.750 784.150 0 0 0 784.150

Haarlem Allé 56 1.482.185 817.427 2.299.612 0 0 0 2.299.612

0 0

Grunde og bygninger i alt 61.368.606 2.755.674 0 64.124.280 34.608.106 1.098.049 35.706.155 99.830.435
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Bilag 2 – Ejendommenes driftsafkast 

  

Edb-balance pr. 31/12-14   Resultat Balance

Tekst Debet Kredit Ep Debet Ep Kredit pr. 31/12 2014 pr. 31/12 2014 Bemærkninger

Lejeindtægt 418.500,00       Solskiftevej 6

Driftsomostninger 122.878,02        

-295.621,98       

Lejeindtægt 180.000,00       Englandsvej 274

Driftsomkostninger 28.266,13          

-151.733,87       

Lejeindtægt 391.000,00       Floridavej 10

Driftsomkostninger 97.143,35          

-293.856,65       

Lejeindtægt 214.500,00       Gårdfæstevej 2 - 12A

Driftsomomkostninger 69.812,82          

-144.687,18       

Lejeindtægt 378.444,00       Krudttårnsvej 28

Driftsomomkostninger 146.911,94        

-231.532,06       

Lejeindtægt 255.600,00       Irlandsvej 89

Driftsomomkostninger 84.812,29          

-170.787,71       

Lejeindtægt 390.000,00       Ilfordvej

Driftsomomkostninger 120.858,24        

-269.141,76       

Lejeindtægt 429.200,00       Akacievej 30

Driftsomomkostninger 157.521,64        

-271.678,36       

Lejeindtægt 141.600,00       Birkevej 23B

Driftsomomkostninger 31.008,82          

-110.591,18       

Lejeindtægt 318.000,00       Møllelodden 5

Driftsomomkostninger 59.077,00          

-258.923,00       

Lejeindtægt 226.000,00       Kongelundsvej 34

Driftsomomkostninger 80.895,33          

-145.104,67       

Lejeindtægt 1.695.507,93    Englandsvej 382B

Driftsomomkostninger 1.359,15            MOMS

-1.694.148,78    

Lejeindtægt 347.100,00       Arnhem Alle 9

Driftsomomkostninger 77.025,34          

-270.074,66       

Lejeindtægt 230.970,00       Nøragersmindevej 130A

Driftsomomkostninger 75.430,40          

-155.539,60       

Lejeindtægt 288.900,00       

Driftsomomkostninger 65.975,18          Doorn Allé

-222.924,82       

Lejeindtægt 359.000,00       Nebraskavej 14

Driftsomomkostninger 90.869,54          

-268.130,46       

Lejeindtægt 379.200,00       Vittrup Alle

Driftsomomkostninger 79.466,02          

-299.733,98       

Lejeindtægt 220.500,00       Arnhem Allé 2

Driftsomomkostninger 42.667,92          

-177.832,08       

Lejeindtægt 404.500,00       Vejlands Alle 63

Driftsomomkostninger 76.597,83          

-327.902,17       

Lejeindtægt 82.800,00         Vejlands Allé 86

Driftsomomkostninger 53.793,91          

-29.006,09         

Skelgårdsstræde 14

Driftsomomkostninger 13.767,29          

13.767,29           

Haarlem Allé 56

Driftsomomkostninger 23.147,64          

23.147,64           

Lejeindtægt 6.000,00           Tårnbysråde 5a

Driftsomomkostninger 9.233,27            

3.233,27             
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Bilag 3 – Anbefaling til præsentation af selskabets ejendomme 

 

 
 
Kilde: Egen tilvænning – inspiration fra Regnskabshåndbogen 2016 PWC side 251 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel på præsentation i årsrapporten Dagsværdi

Grunde og bygninger DKK

Domicilejendomme 3.877.844       

Investeringsejendomme

Bolig 64.072.085    

Erhverv 34.553.612    

Investeringsejendomme i alt 98.625.697    

Ejendomme under opførelse 4.859.852       

Grunde og bygninger i alt 107.363.393  
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Bilag 4 – Anbefaling til præsentation i ledelsesberetning 

 
Kilde: Egen tilvænning – inspiration fra Regnskabshåndbogen 2016 PWC side 251 
  

Eksempel på præsentation i ledelsesberetning Dagsværdi

Ændring i værdi ved Ændring i værdi ved

Grunde og bygninger DKK Andel af portefølje Gennemsnitlig ændring i afkastkravet ændring i driftsafkast

afkastkrav på +1%-point på -1%-point

Domicilejendomme 3.877.844       

Investeringsejendomme

Bolig 64.072.085    64,96% 5,75% -9.492.161                         -640.719                        

Erhverv 34.553.612    35,04% 6,33% -4.713.999                         -1.634.849,55              

Investeringsejendomme i alt 98.625.697    100,00% 6,04% -14.206.160                       -2.275.568                    

Ejendomme under opførelse 4.859.852       

Grunde og bygninger i alt 107.363.393  93.157.233                         105.087.825                 

Følsomhedsanalyse
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Bilag 5 – Skabelon for hoved- og nøgletalsanalyse 

 

 

Kilde: Egen tilvænning med inspiration for §101. 

 

 

Kilde: Egen tilvænning 

Hovedtal i 1.000 kr 2014 2013 2012 2011 2010

Resultatopgørelse

Årets nettoomsætning

Resultat af ordinær  drift

Resultat af finansielle poster

Årets resultat

Balance

Balancesum

Investeringer i anlægsaktiver

Egenkapital

Nøgletal 2014 2013 2012 2011 2010 Formler

Rentabilitet 

Afkastningsgrad Resultat før renter/samlede aktiver*100

Egenkapitalens forrentning Resultat efter renter/samlede egenkapital*100

Gearing Gældsforpligtelser/Egenkapital

Indtjeningsevne

Overskudsgrad Resultat før renter/nettoomsætning*100

Soliditetsgrad Egenkapital/aktiver i alt*100

Brancheorienteret

Udlejningsprocent max lejere/faktiske lejere*100

Markedsrisiko Ændring i forrentningskrav med -1%-point

Værdi pr. kvadratmeter Samlede kvadratmeter/værdiansættelse*100


