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Executive Summary 

 

The market for real estate investments is a market, which has experienced strong growth through a 

longer period of time. It has been desirable to place excess liquidity and obtain profitable prices. 

The rising real estate prices have additionally opened the possibility for increasing the mortgage to 

expand investment activities or for other purposes. Therefore, many real estate companies have 

been established in Europe over the years. As a consequence of the financial crisis companies in 

this industry have had tough times and some even gone bankrupt because of the lack of liquidity for 

financing the running of real estate. 

 

The companies have in the period of growth taken advantage of the possibility to take account of 

the fair value of the real estate, in order for the profit of the company to show the most likely level 

of yield of the real estate. The financial crisis however, has brought up criticism of the way of stat-

ing asset value through fair value of the real estate and the companies have been criticized for being 

too optimistic. 

 

The existing accounting standard by IFRS gives the opportunity to either take account of the cost 

price of the real estate (IAS 16) or the fair value (IAS 40). The choice of value has to live up to the 

objective for the annual report to give an accurate picture of the company’s financial state. More-

over, an assessment of the relevance and faithful representation of the information has to be the 

foundation for the choice of value used.     

 

Taking account of the cost price is base on historical data and the real estate is taken in at the initial 

cost with the deduction of systematic depreciation. The value of the cost price model gives an indi-

cation of whether the real estate value has gone up in the time of ownership.  

 

When taking account of the fair value of real estate, the market value has to be assessed in accor-

dance with the capital-oriented-theory. The fair value is most accurately confirmed by applying the 

mark-to-market model, where the comparison of the prices for equal real estate traded is the basis 

for the value assessment. Alternatively, in case of lack of comparison, the mark-to-model is applied. 

The mark-to-model contains a variety of mathematic models of valuation, where the fair value is 

found by an assessment of the specific real estate conditions and general market relations.      
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The assessment of specific real estate conditions and the general market relations are based on a 

number of assumptions, which can have a somewhat subjective character. These conditions are the 

reason why the fair value model is criticized for being less credible and the cost-price-model is to 

be preferred as measuring the value of the real estate. This thesis therefore contains interviews with 

chosen users of the above-mentioned models to clarify if this is the opinion in praxis.   

 

The respondents in the analysis of this thesis are all of the perception, that the fair value model 

gives the most accurate picture. The model is assessed to be both relevant and credible. The riscs of 

the assumptions made in this model, is the ability of the management, the board of directors as well 

as the accountant to assess and apply these factors. An annual report reported without reservations 

or additional comments on valuation, which is approved by the board of the company, should all 

things being equal be an expression of that the fair value model is credible.   

 

The disadvantage by taking account of the fair value is that the value becomes obsolete as the mar-

ket is not constant. Therefore, the users of this model can not use the annual report as a foundation 

for decision alone. 

 

There is an ongoing debate internationally regarding the concept of fair value, as IASB is working 

on an uniform standard for assets and liabilities, which can be measured at fair value. The debate fx 

focuses on when to apply fair value (financial/non-financial assets) and if markets are active or no 

longer active. 

 

The respondents of our analysis are of the perception that fair value is to be used when valuating 

real estate. There will always be a market for real estate and there are no arguments, that the number 

of trades, the demand, liquidity etc are the crucial factors to decide whether the market is active or 

not. 

 

Our analyses in the thesis have all concluded that the use of the fair value model is to be preferred 

before the cost-price-model. We think that taking account of the fair value is a concept that has to 

be of ongoing debate and discussion, in order for the concept to develop. The development will 

have the advantage that both the management and the users of the model, will improve in their ap-

plication and make a more uniform valuation. Ongoing debate will additionally promote the under-

standing of the different opinions and hence lessen the subjectivity in the understanding and appli-

cation of the fair value model.  
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1. Problemformulering 

 

1.1 Indledning 
Der har gennem 90’erne og frem til nu været en øget aktivitet indenfor investering i ejendomme. 

Baggrunden herfor er placeringer af overskudslikviditet samt favorable priser og positiv udvikling 

på ejendomsmarkedet. Den øgede aktivitet indenfor ejendomsbranchen har medført, at der gennem 

årene er etableret flere virksomheder med investering i ejendomme som hovedaktivitet.  

 

Danmark har i sidste halvdel af 2008 oplevet en voldsom tilbagegang i den økonomiske aktivitet, 

som det også har været tilfældet i en række andre lande. Hvad der startede med at være en kreditkri-

se, der berørte den finansielle sektor, har for alvor udviklet sig til en realøkonomisk krise.1 

 

Finanskrisen har skabt betydelig usikkerhed på markedet herunder ejendomsmarkedet, og det har 

betydet stigninger i afkastkrav for nærmest alle ejendomme gennem det sidste års tid. Men har den-

ne krise medført ændringer i den måleattribut, virksomhederne måler ejendommene efter? 

 

Dagsværdiprincippet har været meget i fokus som følge af finanskrisen. Erhvervs- og Selskabssty-

relsen har derfor i den seneste periode haft væsentlig fokus på den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme.  

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har konstateret flere afvigelser ved værdiansættelsen af ejendomme, 

og har derfor den 3. april 2009 udsendt et notat vedrørende måling af ejendomme. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen ønsker med notatet at opnå en højere kvalitet samt en større fokus på den regn-

skabsmæssige behandling af investeringsejendomme herunder indregning og måling i årsrapporten.2  

 

Finanskrisen medfører, at der vil være større krav til virksomhedernes regnskabsmæssige behand-

ling af investeringsejendomme ved aflæggelsen af årsrapporten samt til revisionen heraf.  

 

Endvidere har den finansielle krise givet anledning til debat vedrørende måling til dagsværdi. De-

batten vedrørende måling til dagsværdi er ikke kun begrænset til det danske marked men er interna-

                                                
1 Faktablad, Colliers Status Investering maj 2009, side 1 
2 INSPI nr. 6-2009, Måling af ejendomme af Sumit Sudan samt Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 3. april 2009 
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tionalt meget i fokus. Der er internationalt forskellige holdninger til, hvorvidt aktiver som ikke ind-

går i betegnelsen ”finansielle instrumenter” bør kunne måles til dagsværdi.  

 

De nugældende internationale regler efter IFRS indeholder en lang række standarder, som definerer 

hvilke indregnings- og målekriterier, som skal finde anvendelse på det pågældende aktiv eller for-

pligtelse. Målekriterierne for de enkelte aktiver og forpligtelser fremgår særskilt i hver enkelt stan-

dard, og der kan dermed forekomme uoverensstemmelser fra én standard til en anden. IASB er i 

gang med at udvikle en standard for måling til dagsværdi. Denne standard har været under udvik-

ling i nogle år og har til formål at samle definition og målekriterier for måling til dagsværdi i én 

enkelt standard, som øvrige standarder vil henvise til. Der har i den seneste periode været en længe-

revarende debat omkring anvendelse af dagsværdier i årsrapporten. Debatten er opstået både i for-

bindelse med udviklingen af standarden samt den verdensomspændende økonomiske krise. Debat-

ten har blandt andet fokuseret på måling af dagsværdi på henholdsvis aktive kontra ikke-aktive 

markeder samt for finansielle og ikke-finansielle aktiver.  

 

Faldet i ejendomspriserne og mindre aktivitet på markederne medfører en negativ udvikling i års-

rapporterne, og på baggrund heraf er der flere virksomheder der overvejer at ændre praksis, så vær-

dierne optages til kostpris og ikke til dagsværdi.3  

 

1.2 Emneformulering 
På baggrund af det i indledningen omtalte har vi opstillet følgende emneformulering: 

 

”Er kostpris eller dagsværdi den mest retvisende måleattribut ved måling af investeringsejendomme 

i årsrapporten, set fra regnskabsbrugernes synsvinkel” 

 

1.3 Problemformulering 
Formålet med denne afhandling er at vurdere, hvorvidt det er mest korrekt at anvende dagsværdi 

som måleattribut frem for kostpris, herunder om det ændrer på regnskabsbrugernes opfattelse af 

regnskabsdataene. 

 

                                                
3 Børsen 1. april 2009, Aktiedyk fremtvinger regnskabsgymnastik af Tom Frovst 
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Der vil i besvarelsen af ovenstående blive taget udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål: 

 

For at sikre regnskabsbrugerne et retvisende billede og en ensartet kvalitet aflægges årsrapporterne i 

henhold til en række fælleskrav, som er angivet ud fra begrebsrammen, der er implementeret i 

IFRS. 

 

� Hvilken regnskabsteori danner grundlag for begrebsrammen, og er der alternative regn-

skabsteorier til denne? 

 

Indregning og måling af aktiver tager afsæt i en række forskellige regler afhængigt af hvilket aktiv, 

der er tale om. 

 

� Hvilket teknisk regelsæt finder anvendelse for investeringsejendomme? 

� Hvilke værdiansættelsesmodeller er mest anvendelige for investeringsejendomme? 

 

Investeringsejendomme kan måles efter flere principper.  

 

� Hvilke fordele og ulemper er der ved måling efter dagsværdi- og kostprismodellen? 

 

Internationalt har der været en længerevarende debat, som blandt andet har koncentreret sig om-

kring IASB’s dagsværdiprojekt.  

 

� Hvilke konsekvenser og fokusområder har debatten omkring dagsværdi lagt op til, når der 

fokuseres på investeringsejendomme? 

 

Ud fra vores emneformulering og den nuværende fokus på området vil vi fortage en empirisk analy-

se af en række større ejendomsselskaber i Europa til vurdering af: 

 

� Hvilken måleattribut benyttes i praksis? 

� Hvordan afspejles markedsforholdene ved anvendelse af dagsværdi som måleattribut? 

 

På baggrund af de foretagne analyser ønsker vi, at undersøge en række hypoteser til be- eller af-

kræftelse af de antagelser vores analyser lægger op til.  
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� Hvilken indregningsmodel for måling af investeringsejendomme giver det mest retvisende 

billede for regnskabsbrugerne? 

 

1.4 Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål at klarlægge generelle afgrænsninger i relation til afhandlingens problem-

stilling. Afgrænsningerne er foretaget ud fra en væsentlighedsbetragtning. Det skal bemærkes, at 

specifikke afgrænsninger af hensyn til læsevenligheden, er angivet i de respektive afsnit. 

 
Idet vi ønsker, at udarbejde en empirisk analyse af 10-15 større ejendomsselskaber, har vi valgt at 

fokusere på virksomheder i Europa, da vi vurderer, at udvalget af større ejendomsselskaber i Dan-

mark er begrænset. Som følge heraf vil afhandlingen tage udgangspunkt i de internationale regn-

skabsregler og standarder således, at vi har et ensartet grundlag at analysere på. Afhandlingens teo-

riafsnit vil derfor udelukkende omhandle reglerne i henhold til IFRS. Reglerne efter årsregnskabs-

loven og regnskabsvejledningerne vil som udgangspunkt derfor ikke indgå i vores beskrivelse og 

analyse. 

 

Der vil indledningsvis ikke blive foretaget en dybdegående gennemgang af regelsæt vedrørende 

handelsejendomme (IAS 2) samt domicilejendomme (IAS 16). Begge vil dog blive inddraget, hvor 

det findes relevant.  

 

Gældsforpligtelser har en naturlig tilknytning til området investeringsejendomme. På trods heraf 

afgrænser vi os fra en dybdegående gennemgang af måling af gældsforpligtelser, da vores fokus og 

problemstilling alene er rettet mod måling af investeringsejendomme.  

 

Præsentation og oplysning vedrørende investeringsejendomme vil kun blive inddraget i afhandlin-

gen, hvor det falder naturligt ind. Der vil på dette område ikke blive foretaget en dybdegående gen-

nemgang af reglerne, idet dette kunne være en afhandling i sig selv.  

 

I henhold til IFRS’ begrebsramme afsnit 9 kan regnskabsbrugerne defineres som alle aktuelle og 

potentielle investorer, ansatte, långivere, leverandører, andre kreditorer, kunder, offentlige myndig-

heder samt offentligheden. Vi vil dog begrænse os til investorer og långiver, idet vi vurderer, at 

disse to grupper har størst interesse i virksomhedens økonomiske udvikling. Grundet tilgængelighe-

den har vi valgt at afgrænse os til danske regnskabsbrugere.  
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Afhandlingen foregår indenfor faget Ekstern Rapportering, og på baggrund heraf vil vi udelukkende 

fokusere på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Vi afgrænser os således 

fra de skattemæssige og revisionsmæssige perspektiver på området.   

 

1.5 Model- og metodevalg 
Vi vil i dette afsnit kort beskrive og redegøre for de modeller og metoder, der anvendes i afhandlin-

gen. Afsnittet vil ikke omhandle en egentlig vurdering af modellerne og metoderne. Modellernes 

fordele og ulemper vil heller ikke blive beskrevet i dette afsnit men omtalt under de enkelte afsnit, 

hvor de anvendes, såfremt det vurderes relevant. 

 

Formålet med afhandlingen er at foretage en teoretisk og praktisk analyse af de grundlæggende reg-

ler for måling af investeringsejendomme for at kunne vurdere, om måling til dagsværdi frem for 

kostpris har en merværdi for regnskabsbrugerne. Yderligere ønsker vi at undersøge, om der ved 

valg af måleattribut er væsentlig forskel på det retvisende billede.  

 

For at opnå en højere grad af empiri og troværdighed vil afhandlingen tage udgangspunkt i større 

ejendomsselskaber i Europa samt interviews med de i afhandlingen valgte regnskabsbrugere.  

 

Afhandlingen baseres delvist på en deskriptiv fremgangsmåde, der består i gennemgang og beskri-

velse af de gældende regler for måling af investeringsejendomme i henhold til IFRS. Gennemgan-

gen vil indeholde en analyse af, hvordan disse anvendes i praksis, og hvad regnskabsbrugerne læg-

ger vægt på. Afhandlingen tager sit udgangspunkt i et litteraturstudie med specielt fokus på IFRS.  

 

Der vil i gennemgangen blive inddraget relevante love, cirkulærer, bekendtgørelser, vejledninger, 

administrativ praksis og faglige artikler. Hvor det findes relevant, vil forarbejder til lovgivningen 

blive inddraget og behandlet. I det omfang reglerne er åbne for fortolkning, vil en sådan blive givet, 

og ved anvendelse af de beskrevne regler vil væsentlige fordele og ulemper blive fremhævet. 

 

Beregningseksempler og andre illustrationer vil blive anvendt, når det vurderes at fremme forståel-

sen for de beskrevne regler. 
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1.5.1 Metode for beskrivelse af teori  
Udgangspunktet for afhandlingens første afsnit vil være baseret på kvalitative data for at afdække 

det grundlæggende regelsæt, og derved præcisere problemstillingen. Vi vil hertil anvende sekundæ-

re data i form af bøger, artikler, publikationer m.v. Dataindsamlingen vil ske gennem internet og 

bibliotek.  

 

1.5.2 Metode for udvælgelse af virksomheder 
Analyse af årsrapporter for virksomheder vil være et kvalitativt casestudie, hvor vi vil udvælge 10-

15 virksomheder. Udvælgelsen vil være stratificeret, idet vi ønsker virksomheder indenfor en be-

stemt kategori og størrelse.  

 

Forudsætningen for udvælgelsen af virksomheder er, at regnskabsgrundlaget er ensartet, således at 

det kan anvendes til analyseformål. Som følge heraf vil udvælgelsen ske på baggrund af virksom-

heder, der aflægger årsrapporten efter IFRS. 

 

Endvidere udvælger vi virksomheder, hvor investeringsejendomme er en væsentlig post i årsrappor-

ten. 

 

1.5.3 Metode for analyse af regnskabsdata 
Vi vil analysere udviklingen i udvalgte årsrapporter set over en 4-årig periode. Analysen vil tage 

udgangspunkt i en statistisk opgørelse over udviklingen i måling af investeringsejendomme i de 

pågældende virksomheder.  

 

Den statistiske opgørelse vil tage udgangspunkt i udvalgte regnskabs- og nøgletal, som vil være 

bearbejdet til analyseformål, såfremt data ikke er direkte sammenlignelige.  

 

1.5.4 Metode for interviews 
Vi vil i afhandlingen foretage interviews med udvalgte regnskabsbrugere. Interviewpersonerne vil 

blive stratificeret udvalgt, idet vi ønsker regnskabsbrugere indenfor en bestemt kategori. Interview-

formen vil være personligt interview eller telefoninterview afhængigt af regnskabsbrugers ønske.  
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Forudsætningen for vores interviewpersoner vil være regnskabsbrugere, der løbende forholder sig 

til og analysere regnskabsdata, og på baggrund heraf træffer beslutninger positive såvel som negati-

ve i forhold til den pågældende virksomhed.  

 

1.6 Afhandlingens struktur 
Afhandlingen er sammensat af flere forskellige delelementer, som alle tilfører viden til behandlin-

gen af de problemstillinger, som ønskes gennemgået og analyseret i afhandlingen.  

 

Kapitel 1: Problemformulering 

Afhandlingens første del består af kapitel 1, som indeholder indledningen med problemformulering, 

afgræsning, metodevalg, kildekritik samt afhandlingens målgruppe. I problemformuleringen er de-

fineret en hovedproblemstilling og en række delproblemer. Besvarelsen af disse problemformule-

ringsspørgsmål vil blive søgt i afhandlingens problembehandling, som herefter danner grundlag for 

afhandlingens konklusion om de definerede problemstillinger. Afhandlingens problembehandling er 

såvel teoretisk som praktisk orienteret. 

 

Kapitel 2: Regnskabsregulering 

I kapitel 2 vil vi kort beskrive begrebsrammens udspring i henholdsvis præsentations- og formue-

orienteret teori for at kunne redegøre for hvilket fundament, der er for indregning og måling i det 

grundlæggende regelsæt, som regnskabsreglerne bygger på. Kapitel 2 har til formål at skabe over-

blik over den grundlæggende tankegang i de to regnskabsteorier, som henholdsvis kostprismodellen 

og dagsværdimodellen er baseret på. Endvidere vil vi i kapitel 2 beskrive begrebsrammens niveauer 

med det formål at kunne vurdere måleattributterne ud fra nytteværdien i vores analyse i kapitel 5. 

 

Kapitel 3-5: 

I kapitel 3-5 foretages en gennemgang og analyse af det gældende regelsæt således, at de teoretiske 

og praktiske problemstillinger og muligheder udpeges. Behandlingen af problemstillingerne vil in-

deholde en vurdering af fordele og ulemper set ud fra nytteværdien, som det gældende regelsæt 

medfører.  
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Kapitel 3: IAS 40 Investeringsejendomme  

På baggrund af den i kapitel 2 beskrevne begrebsramme vil vi i dette kapitel skabe et overblik over 

det tekniske regelsæt i IAS 40 Investeringsejendomme med særlig fokus på definition, indregning 

og måling.  

 

Kapitel 4: Analyse af måleattributter for dagsværdi og kostpris 

I kapitel 4 vil vi redegøre for de forskellige modeller, der er til at værdiansætte investeringsejen-

domme herunder elementer og risikofaktorer, som indgår heri. På baggrund heraf vil vi foretage en 

sammenligning af de enkelte værdiansættelsesmodeller for, at vi kan argumentere for fordele og 

ulemper ved de forskellige modeller. 

 

Kapitel 5: Diskussion af kostprismodellen vs. dagsværdimodellen 

Ud fra den i kapitel 2 beskrevne nytteværdi vil vi i kapitel 5 diskutere fordele og ulemper ved må-

ling af investeringsejendomme efter kostprismodellen og dagsværdimodellen. Formålet er at finde 

frem til hvilken model, der teoretisk set er mest retvisende.   

 

Kapitel 6: Analyse af forarbejder vedrørende implementering af ny standard for måling til dags-

værdi 

Der er internationalt debat omkring dagsværdibegrebet vedrørende implementering af en ensartet 

standard for måling til dagsværdi. Flere organisationer, virksomheder m.v. har kommenteret på ud-

kastet til standarden for måling af dagsværdi samt IASB’s forarbejder hertil. Vi vil i dette kapitel 

analysere og diskutere, hvilken effekt implementeringen af standarden vil have på den nuværende 

standard for investeringsejendomme.  

 

Formålet er at finde relevante kommentarer fra regnskabsbrugere i Europa og den øvrige del af ver-

den for, at vi senere i afhandlingen kan opstille relevante hypoteser til interviews med udvalgte 

regnskabsbrugere. 

 

Kapitel 7: Empirisk analyse af årsrapporter for udvalgte virksomheder 

For at få en praktisk tilgang til måling af investeringsejendomme vil vi i kapitel 7 foretage en empi-

risk analyse af årsrapporterne for en række udvalgte virksomheder. Formålet med analysen er at 

undersøge hvilken model, der anvendes i praksis, samt hvorledes denne behandles i årsrapporterne. 

For virksomheder som anvender dagsværdi som måleattribut, vil vi analysere hvorvidt dagsværdien 

i årsrapporten afspejler markedsudviklingen. Analysen har til formål, at skabe en forståelse for 
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hvorvidt ledelsen forsøger at afspejle markedstrenden i årsrapporten, samt om oplysningerne i års-

rapporten er anvendelige som beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne. 

 

Kapitel 8: Undersøgelse af regnskabsbrugernes syn på dagsværdi 

I dette kapitel vil vi foretage en række interviews med udvalgte regnskabsbrugere med det formål, 

at redegøre for regnskabsbrugernes holdning til måleattribut for investeringsejendomme. Interview-

ene vil være baseret på en række hypoteser, som er opbygget ud fra analyserne i kapitel 5-7.  

 

Kapitel 9: Konklusion 

Kapitlerne 2-8 afrundes med sammenfatninger, som afslutningsvist vil være grundstenene i hoved-

konklusionen. Afhandlingen afsluttes i kapitel 9 med en konklusion, der er opdelt i to, hvor første 

del er en gennemgang af de gældende regler samt en vurdering af fordele og ulemper ved måleattri-

butterne, og anden del konkluderer på de praktiske problemer og muligheder, der er analyseret i 

kapitel 7 og 8 i afhandlingen. 

 

Kapitel 10: Perspektivering 

Perspektiveringen vil være en kort redegørelse for udviklingen på området inden aflevering af af-

handlingen samt hvilke alternative muligheder, det ville give for løsning af afhandlingens problem-

stilling. 

 

Vi har i figur 1.1 visualiseret relationerne mellem afhandlingens enkelte bestanddele. For en mere 

detaljeret inddeling af kapitlerne henvises til indholdsfortegnelsen. 

 

For at fremme overskueligheden indledes afhandlingen med en detaljeret indholdsfortegnelse, så 

afhandlingen kan anvendes som opslagsværk ved løsning af praktiske problemstillinger. 

 

I afhandlingen vil gentagelser til en hvis grad forekomme. Gentagelser er forsøgt undgået mest mu-

ligt ved anvendelse af henvisninger til andre afsnit, hvor det samme eller et tilsvarende emne be-

handles.  
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Ud fra ovenstående kan afhandlingens struktur skitseres således:  

 

Figur 1.1 

1. Problemformulering

2. Regnskabsregulering

3. IAS 40 

Investeringsejendomme

6. Analyse af forarbejder 

vedrørende implemen-

tering af ny standard for 

måling til dagsværdi

4. Analyse af 

måleattributter for 

dagsværdi og kostpris 

7. Empirisk analyse af 

årsrapporter for udvalgte 

virksomheder 

8. Undersøgelse af 

regnskabsbrugernes syn 

på dagsværdi

9. Konklusion

5. Diskussion af 

kostprismodellen vs. 

dagsværdimodellen

10. Perspektivering

 

 

Deskriptivt afsnit 

Analyseafsnit 

Analyseafsnit 

Deskriptivt afsnit 
 

Analyseafsnit 
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1.7 Kildekritik 
Afhandlingen tager udgangspunkt i både primære og sekundære data. De primære data i afhandlin-

gen vil være den gældende lovgivning i henhold til IFRS. Disse data vil blive understøttet af faglige 

artikler skrevet af fagfolk og eksperter på området. Endvidere har de store revisionsselskaber løben-

de udarbejdet publikationer mv. om deres fortolkninger og bidrag til forståelse af de gældende reg-

ler, der ligeledes vil blive inddraget i afhandlingen.  

 

De sekundære data i afhandlingen er diverse materiale, som er tilgængeligt via søgemaskiner og 

offentlige hjemmesider på internettet.  

 

Derudover vil vi anvende relevant litteratur fra undervisningen på Copenhagen Business School. Vi 

vil i afhandlingen foretage kildehenvisning til anvendt litteratur og artikler. 

 

Ved anvendelse af artikler og andre udtalelser som ikke har direkte tilknytning til lovgivningen, er 

vi opmærksomme på, at udsagn kan være baseret på enkelte individers holdninger og præferencer 

og dermed være meget subjektive. Vi vil gennem hele afhandlingen forholde os kritisk til de an-

vendte kilder og sikre os, at den anvendte information er troværdig og så objektiv som mulig.  

 

Yderligere kritik af de anvendte kilder, særlige udsagn m.v. vil blive inddraget i kapitlerne, såfremt 

vi finder det relevant. 

 

Dataindsamling er stoppet den 11. januar 2010. 

 

1.8 Målgruppe 
Afhandlingen udarbejdes som et led i kandidateksamen ved cand.merc.aud. på Copenhagen Busi-

ness School. På baggrund heraf er den primære målgruppe vejleder, censor samt regnskabsbrugere 

og revisorer.  

 

Det er en forudsætning, at den primære målgruppe har et grundlæggende kendskab til grundprincip-

perne i ekstern rapportering samt en fornuftig indgangsvinkel til forståelse af årsrapporter.  
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Den sekundære målgruppe for afhandlingen vil være medstuderende på cand.merc.aud. studiet samt 

ejendomsselskaber, idet udfaldet af problemstillingen eventuelt kan påvirke det fremtidige valg af 

regnskabsprincip for måling af investeringsejendomme.  
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2. Regnskabsregulering 
 

Måling af investeringsejendomme tager sit afsæt i bestemmelserne i IFRS. Disse bestemmelser er 

fastlagt ud fra de grundlæggende principper i begrebsrammen. Vi vil i dette kapitel redegøre for de 

regnskabsteorier, som danner grundlag for begrebsrammen både nu og førhen, samt hvori den inter-

nationale begrebsramme har sit afsæt. Endvidere vil vi redegøre for forskelle mellem regnskabsteo-

rierne. 

 

Begrebsrammen har til formål at sikre, at årsrapporterne aflægges med høj kvalitet og kontinuitet. 

Det er en forudsætning, at de givne oplysninger i årsrapporten er troværdige, således at regnskabs-

brugerne kan vurdere en given virksomheds økonomiske situation. Regnskaber afspejler, som ud-

gangspunkt, konsekvenser af ledelsens beslutninger4 men kan samtidig påvirke ledelsens fremtidige 

dispositioner5. Det er nødvendigt, at der er implementeret et fælles regelsæt til opfyldelse af årsrap-

portens formål. Årsrapporterne er lovreguleret i form af rammeregler samt opstillings-, oplysnings- 

og værdiansættelsesregler. Begrebsrammen anvendes som et fælles grundlag for udarbejdelse af 

årsrapporterne og bygger på henholdsvis regnskabsteori og regnskabspolitik.6  

 

2.1 Regnskabsteori 
Begrebsrammen er bygget op efter normative regnskabsteorier, som har til formål at analysere 

sammenhænge mellem mål og midler inden for regnskab med henblik på at opnå optimale løsnin-

ger, som fører til størst mulig målopfyldelse.7 Begrebsrammen tager sit udspring i enten en præsta-

tionsorienteret teori eller formueorienteret teori. Præstationsorienteret regnskabsteori opfatter virk-

somheden som en fortsat strøm af driftsinvesterings- og finanstransaktioner.8 Formueorienteret 

regnskabsteori har fokus på balancen. Det er her afgørende at måle tilvæksten i virksomhedens for-

mue herunder egenkapitalens tilvækst og fald. 

 

Den internationale begrebsramme efter IASB er baseret på det formueorienteret paradigme, der 

anser virksomheden som værende en værdiskabende enhed for ejerne og andre kapitalindskydere. 

Der lægges her vægt på, at måling af balanceposterne sker til dagsværdi frem for historiske kostpri-

                                                
4 Virksomhedens præstation 
5 Økonomiske konsekvenser 
6 Regnskabspolitik vil ikke blive gennemgået detaljeret i afhandlingen  
7 Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 177 
8 Også kendt som den transaktionsorienterede teori 
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ser. Balancen tillægges således størst informationsværdi, og teoriens udgangspunkt er, at alle akti-

ver og forpligtelser bør måles til dagsværdi. Kostprisen er således mindre væsentlig ud fra en for-

muebetragtning. 

 

Af ovenstående kan det udledes, at kostpris kan henføres til den præstationsorienterede teori, mens 

dagsværdi kan henføres til den formueorienterede teori. Til forståelse af grundtankerne bag princip-

perne vil vi kort gennemgå hovedtrækkene i de to regnskabsteorier.  

 

2.1.1 Præstationsorienteret teori 
Teorien tager sit udspring i den historiske kostprismodel, hvilket vil sige måling ud fra historiske 

data og observationer. Det grundlæggende er at vise virksomhedens historiske indtjening. Som føl-

ge heraf tillægges resultatopgørelsen størst informationsværdi.  

 

I den præstationsorienterede teori (historisk kostprismodel) måles økonomiske konsekvenser af pe-

riodens præstationer efter salgs- og kostpriser. Det er den samme kostpris, der går igen som udgift, 

udbetaling, omkostning og aktiv. Ligeledes er det den samme salgspris, der går igen, som indtægt 

og indbetaling. Det er altså en deskriptiv model, som beskriver fortiden og den foregående periode. 

Et meget centralt begreb inden for denne teoriretning er forsigtighedsprincippet. Det betyder, at 

indregningskriterierne for indtægter er strenge, og indtægter opfattes først som sikre, når der er rea-

liseret en salgstransaktion. Heraf er realisationsprincippet fremkommet, hvor indtægter først må 

indregnes når:9 

 

� der er stor sandsynlighed for, at de bliver realiseret i indbetalinger, og 

� indtægterne er ”indtjent” 

 

Den præstationsorienterede teori bygger således på, at der eksisterer korrekt matching mellem ind-

tægter og omkostninger. Det vil sige, at enhver omkostning afholdes for at skabe indtægter, hvorfor 

alle omkostninger principielt kan allokeres til en given indtægt. 

 

Matchingprincippet indebærer, at det forbrug, der er medgået i indeværende og eventuelt tidligere 

regnskabsår til produktion af varer og tjenesteydelse mv., som endnu ikke har genereret indtægter, 

afsættes i balancen og først omkostningsføres, når den pågældende produktion er afsluttet. Det vil 

                                                
9 Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 98 
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sige gennemført og afleveret til køber som aftalt. Matchingprincippet har således til formål at opgø-

re og måle en årsagsvirkningssammenhæng mellem endnu ikke regnskabsførte indtægter og det 

medgåede ressourceforbrug. 

 

Den præstationsorienterede teori er udelukkende baseret på kostpriser, og der anvendes ikke mar-

kedsværdier som måleattribut. Fokus er rettet mod resultatopgørelsen, mens balancen er sekundær. 

Det betyder, at der kan opstå skjulte værdier, der ikke er direkte synlige i årsrapporten.  

 

2.1.2 Formueorienteret teori 
Den formueorienterede regnskabsteori fokuserer på balancen, hvor regnskabsmæssigt overskud 

måles som en økonomisk fremgang i egenkapitalen fra primo til ultimo. Som udgangspunkt vil flere 

poster efter denne teori blive medtaget i balancen, når de blot opfylder definitionen på et aktiv 

og/eller en forpligtelse, samt at de øvrige indregningskriterier er opfyldt. Det betyder, at mulighe-

derne for overskudsudjævning i form af regnskabstekniske aktiver reduceres. Et andet væsentligt 

element i denne teori er, at der ikke skelnes mellem urealiserede og realiserede værdier, hvorfor 

begge typer af værditilvækster indregnes som en del af overskuddet. 

 

I modsætning til den præstationsorienterede teori, som bygger på matchingprincippet, aflægges ba-

lancen efter periodiseringsprincippet i den formueorienterede teori. Periodiseringsprincippet kan 

defineres således:10 

 
”I henhold til dette princip indregnes virkningen af transaktioner og andre begivenheder, når de 

finder sted (og ikke når kontanter modtages eller betales), og de registreres og præsenteres i års-

regnskabet for de regnskabsår, som de vedrører” 

 

I forhold til den præstationsorienterede teori skal værdiændringer indregnes i balancen, når de op-

står i form af ændringer i markedspriser eller kapitalværdier. Dette element bidrager med en række 

tolkninger, som i praksis har subjektiv karakter. Ledelsen må foretage en række regnskabsmæssige 

skøn for at få de omtalte værdier til at fremstå i regnskabet. Disse skøn kan være forbundet med stor 

usikkerhed, idet værdiansættelsen sker ud fra en kapitaliseret værdiberegning. Denne beregning 

tager ofte udgangspunkt i et afkastkrav, som overordnet sammensætter sig af en tidspræferencerente 

tillagt en risikopræmie. Såfremt ledelsen, investorer, kreditorer m.v. har forskellig opfattelse af det-

                                                
10 IASC begrebsramme, afsnit 22 
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te afkastkrav, vil det medføre forskellig værdiansættelse af aktivet. Idealsituationen for at undgå 

denne problemetik er derfor, at der er et velfungerende og komplet marked for alle aktiver og for-

pligtelser, hvorved markedsværdien kan erstatte kapitalværdien og derved begrænse de regnskabs-

mæssige skøn. På den måde vil alle poster kunne indregnes troværdigt, og eventuel skævhed i for-

bindelse med ledelsens regnskabsmæssige skøn vil ikke være en mulig fejlfortolkning i balancen. I 

den virkelige verden eksisterer perfekte og komplette markedsforhold ikke, hvorfor anvendelsen af 

tilnærmede dagsværdier må anvendes.  

 

Den formueorienterede begrebsramme sigter således mod aktiver, forpligtelser, indtægter og om-

kostninger, som alle har semantisk indhold og måles til markedsværdier. Da komplette og perfekte 

markeder ikke findes i virkeligheden, er den formueorienterede teori blevet beskyldt for at stræbe 

mod en teoretisk idealverden.11 

 

2.1.3 Forskelle ved præstationsorienteret og formueorienteret teori 
Regnskabsteorierne er underlagt det dobbelte bogholderis princip, hvorefter overskuddet i resultat-

opgørelsen skal svare til tilvæksten i egenkapitalen, før balancen balancerer. Det vil sige, at over-

skuddet kan tolkes som enten et strømbegreb eller et beholdningsbegreb.12  

 

Jævnfør ovenstående afsnit tager den præstationsorienterede teori sit udspring i resultatopgørelsen 

og måler overskud ud fra relationen: 

 

Indtægter – omkostninger = overskud 

 

Det teoretiske grundlag i den præstationsorienterede teori består af regnskabsprincipper, der måler 

indtægter, omkostninger og overskud i resultatopgørelsen med henblik på, at overskuddet bliver den 

bedst mulige indikator for indtjeningsevnen.13 

 

                                                
11 Egen fortolkning på baggrund af diverse litteratur og artikler 
12 Årsrapporten – teori og regulering af Jens O. Elling, side 83-84 
13 Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 131 
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Den formueorienterede teori har sit udspring i balancen (beholdningsbegrebet) og måler overskud 

ud fra følgende: 

 

Aktiver (bruttoformue) – forpligtelser = egenkapital (nettoformue) 

Egenkapital ultimo – egenkapital primo = overskud 

 

Den formueorienterede teoris teoretiske grundlag er baseret på definition, indregning og måling af 

aktiver og forpligtelser i balancen samt ændringerne heri med egenkapitalen som residual.14 

 

Det fremgår af ovenstående afsnit, at matchingprincippet ikke tillægges samme betydning i de to 

teorier, idet den formueorienterede teori har større fokus på opgørelsen af virksomhedens nettovær-

dier og dermed egenkapitalen som grundlag for vurdering af virksomhedens formåen. Endvidere 

anvendes realisationsprincippet ikke i den formueorienteret teori, da der principielt ikke sondres 

mellem realiserede og urealiserede indtægter. 

 

Uanset valg af regnskabsteori er der en række faldgrupper. Vi vil ikke beskrive disse yderligere i 

dette kapitel. Vi vil senere i afhandlingen argumentere for fordele og ulemper i de to teorier ud fra 

en diskussion af anvendelse af kostprismodellen og dagsværdimodellen.  

                                                
14 Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 131 
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Nedenstående figur opsummerer overordnet de væsentlige forskelle, der er ved de to regnskabsteo-

rier.  

Figur 2.1 

Den præstationsorienterede teori 
(Den historiske kostprismodel) 

Den formueorienterede teori 
(Dagsværdi) 

� Præstationer � Formue 

� Indtægter måles til salgspris og omkostnin-
ger til historiske priser 

� Overskuddet måles som fremgang i værdien 
af egenkapital fra primo til ultimo. 

� Indregning af indtægter, omkostninger, akti-
ver og forpligtelser har baggrund i en trans-
aktion.  

� Resultatopgørelsen viser periodens ændrin-
ger i aktiver og forpligtelser.  

 
� Resultatopgørelse og balance indeholder 

principielt ikke urealiserede værdiændrin-
ger.  

� Det forudsættes ikke, at der er gennemført 
en transaktion, for at dette kan vises i regn-
skabet.  

� Internt oparbejdede immaterielle aktiver 
indregnes ikke. 

� Opfylder en post ikke definitionen på et ak-
tiv, skal det optræde som en omkostning i 
resultatopgørelsen, uanset matchingprincip-
pet.  

� Indregning af omkostninger i resultatopgø-
relsen sker efter matchingprincippet.  

 

� Aktiver er reelle økonomiske ressourcer, der 
har værdi for virksomheden.  

 
� Aktiver er principielt tidligere afholdte ud-

gifter, som er parkeret på balancen, m.h.p. 
senere matching.  

� Kun reelle forpligtelser kan indregnes som 
hensættelser (ikke hensættelser til kommen-
de omkostninger, jf. matchingprincippet).  

 
� Nedskrivninger eksisterer i princippet ikke, 

da der ikke foreligger en transaktion. 
� Ændringer i værdier tages ind i balancen, 

når aktuelle markedspriser eller kapitalvær-
dier ændres, hvorfor historiske kostpriser 
ikke er interessante. 

Kilde: Finansministeriet samt Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 171 

 

2.2 Den formueorienterede begrebsrammes opbygning 
Begrebsrammen indeholder som tidligere nævnt de grundlæggende principper og metoder samt 

vejledning, som skal anvendes ved regnskabsaflæggelsen. Begrebsrammen omhandler følgende:15 

 

a) målsætningen med årsrapporter,  

b) de kvalitative egenskaber, som afgør nytteværdien af information i årsrapporten,  

c) definition, indregning og måling af de elementer, som udgør årsrapporten og  

                                                
15 IASC begrebsramme afsnit 5 
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d) kapitalbegreber og kapitalvedligeholdelsesbegreber.  

 

Begrebsrammens grundidé går ud på, at give generelle retningslinjer for hvordan årsrapporterne bør 

udformes af virksomhederne for at opnå størst mulig nytteværdi for brugerne. Begrebsrammens 

grundlæggende forudsætninger er periodiseringsprincippet16 og going concern efter den internatio-

nale standard.  

 

Årsrapporten skal udarbejdes efter princippet om going concern, således at virksomheden vil fort-

sætte driften i en overskuelig fremtid. Ved at aflægge årsrapporten efter princippet om going con-

cern bliver regnskabsbrugerne informeret om, at virksomheden hverken har til hensigt eller behov 

for at træde i likvidation eller foretage væsentlige omstruktureringer for at kunne fortsætte driften. 

 

Begrebsrammen er internationalt opdelt i et hierarki af kvalitative egenskaber, som en information 

skal være i besiddelse af, for at den er nyttig for brugerne. Begrebsrammen er sammensat af 5 ni-

veauer, hvis overordnede krav og struktur virksomhederne må henholde sig til. I bilag 1 er begrebs-

rammens opbygning illustreret.  

 

Niveau 1 og 2 skal sikre, at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens finansielle 

stilling. Niveau 3-5 har til formål at angive de generelle kriterier og krav, som skal stilles til måle-

systemerne for at kunne implementere målsætningen i praksis.17  

 

Vedrørende investeringsejendomme afhænger valg af måleattribut bl.a. af hvilken model, der giver 

størst nytteværdi for regnskabsbrugerne. Vi vil derfor i afsnit 2.2.1 redegøre for indholdet i begrebs-

rammens niveau 2 for, at vi kan inddrage nytteværdiperspektivet i kapitel 5 i forbindelse med vur-

dering af fordele og ulemper ved valg af måleattribut for investeringsejendomme.  

 

Begrebsrammens niveau 3-4 beskrives særskilt i kapitel 3, hvor kriterierne for indregning og måling 

af investeringsejendomme vil blive gennemgået detaljeret på baggrund af IAS 40. Niveau 1 og 5 vil 

ikke blive kommenteret yderligere, da det ligger udenfor afhandlingens problemstilling.  

 

                                                
16 Periodiseringsprincippet er omtalt i afsnit 2.1.2 
17 Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 180 
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2.2.1 Kvalitetskrav 
Begrebsrammens niveau 2 omhandler de kvalitative egenskaber. Med de kvalitative egenskaber 

forstås de egenskaber, der gør årsrapportens information nyttig for regnskabsbrugerne.18 De fire 

primære kvalitative egenskaber jf. IASC 24 er følgende: 

 

� Forståelighed 

� Relevans 

� Troværdig repræsentation 

� Sammenlignelighed 

 

Kvalitetskravene kan opstilles i et kvalitetshierarki, som er illustreret i figur 2.2. 

 

Det centrale i kvalitetshierarkiet er, at informationen skal være forståelig for regnskabsbrugerne. 

Begrebsrammen forudsætter derfor, at regnskabsbrugerne har et vist kendskab til forretningsmæssi-

ge, økonomiske forhold og regnskabsvæsen, samt at brugeren besidder viljen til at studere oplys-

ningerne i en årsrapport.19 Dette medfører bl.a. at oplysninger, som kan være indviklede og kompli-

cerede, skal medtages i årsrapporten, såfremt de er til nytte for regnskabsbrugernes beslutningsta-

gen.  

                                                
18 IASC begrebsramme afsnit 24 
19 IASC begrebsramme afsnit 25 
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Figur 2.2 

 
Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling, side 187 

 

Fundamentale egenskaber er de kvaliteter ved regnskabsinformation, der gør den nyttig til beslut-

ningstagen og er i kvalitetshierarkiet præsenteret ved relevans og troværdig repræsentation. Det 

væsentligste ved relevans er, at informationen skal være i stand til at gøre en forskel i en konkret 

beslutningssituation. Derudover skal oplysningerne være troværdige, det vil sige, at oplysningerne 

er ”sande” i overensstemmelse med kendsgerningerne. 

 

Supplerende egenskaber er opdelt i sammenlignelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelig-

hed.  Supplerende egenskaber betragtes som mindre nyttig information men har til egenskab at for-

øge den samlede beslutningsnytte. Supplerende egenskaber vil ikke blive beskrevet yderligere. 

 

Beslutningstagere og 
deres karakteristika 

Væsentlighed Tærskelværdi 

Nytteværdi 

Relevans 

Prognose-
værdi 

Bekræftel-
sesværdi 

Troværdig repræsentation 

Fuldstændig Neutral Fejlfri 

Sammenlignelighed 
(konsistens) 

Forståelighed 

Nytte > omkostninger 

Fundamentale 
egenskaber 

Tærskelværdi 

Supplerende 
egenskaber 

Rettidighed Verificerbar-
hed 



2. Regnskabsregulering 

 28 

2.2.1.1 Relevans 
Relevans er beskrevet i IASC begrebsramme afsnit 26-28. En relevant information er en informati-

on, som er i stand til at gøre en forskel for regnskabsbrugernes beslutningstagen. En relevant infor-

mation har en prognoseværdi, bekræftelsesværdi eller begge dele for regnskabsbrugerne. Oplysnin-

gernes prognosemæssige og kontrolmæssige informationer kan være tæt forbundne. Dette kan illu-

streres ved følgende eksempel jf. IASC begrebsramme afsnit 27: 

 

Information om det aktuelle niveau og strukturen af aktiver, som virksomheden besidder, er af vær-

di for regnskabsbrugere i deres stræben efter at forudsige virksomhedens evne til at drage fordel af 

muligheder og dens evne til at klare kritiske situationer. Den samme information spiller en kon-

trolmæssig rolle i forbindelse med tidligere forudsigelser om eksempelvis, hvordan virksomheden 

skulle struktureres eller resultatet af planlagte aktiviteter. 

 

2.2.1.2 Troværdig repræsentation 
For at en information i årsrapporten er til nytte for regnskabsbrugerne, er det en forudsætning, at 

denne er troværdig. En information opfylder kravet om troværdig repræsentation, når den er fri for 

væsentlige fejl og tendentiøse påvirkninger, og når regnskabsbrugerne kan stole på, at den faktisk 

indeholder det, den enten angiver at indeholde eller med rimelighed kan forventes at indeholde.20 

 

Der er en naturlig risiko for, at de økonomiske informationer i årsrapporten ikke giver en helt tro-

værdig beskrivelse af det, de forsøger at vise. Det skyldes bl.a.: 21
 

 

� vanskeligheder i form af at identificere de transaktioner og begivenheder, der skal måles, el-

ler  

� at finde og anvende målings- og præsentationsmetoder som kan viderebringe det budskab, 

der stemmer overens med disse transaktioner og begivenheder. 

 

Som det fremgår af kvalitetshierarkiet, skal en troværdig information være en information, som er 

fuldstændig, neutral og fejlfri.  

 

                                                
20 IASC begrebsramme afsnit 31 
21 IASC begrebsramme afsnit 34 
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Fuldstændig information omfatter al information om de underliggende økonomiske fænomener, 

som er nødvendige for at kunne træffe rationelle investerings-, kredit- og lignende beslutninger. 

Informationerne skal være fuldstændige indenfor rammerne af væsentlighed og omkostninger.  

 

Neutral information har til formål at undgå, at en information leder til en bestemt beslutning. I hen-

hold til IASC begrebsramme afsnit 36 er en information ikke neutral, hvis informationen øver ind-

flydelse på en beslutningsproces eller en vurdering med henblik på at opnå et forudbestemt udfald.  

 

For at en information er troværdig, så skal den endvidere være fejlfri. Måling af de økonomiske 

konsekvenser er ofte præget af skøn forbundet med usikkerhed, hvorfor en information ikke kan 

være 100 procent fejlfri. Som følge heraf er det nødvendigt, at et sådan skøn og tilhørende usikker-

hed indregnes ved oplysning af deres art og omfang samt ved, at der udvises forsigtighed i forbin-

delse med udarbejdelsen af årsrapporten.22 

 

2.3 Sammenfatning 
Den nuværende internationale begrebsramme er opbygget efter den formueorienterede teori. Som 

det fremgår af ovenstående gennemgang, er der væsentlig forskel på henholdsvis præstationsorien-

teret og formueorienteret regnskabsteori. Det kan diskuteres, om det er korrekt at basere regnskabs-

aflæggelsen efter udelukkende det ene princip, idet regnskabsbrugerne vil have forskellig opfattelse 

af årsrapporterne. For at være et godt mål for indsatsen bør virksomhedens resultat matche ledelsens 

indsats, hvilket kan afspejles i måling efter historiske værdier eller markedsværdier. Der opstår her 

en udfordring i regnskabsteorien, da den mest nyttige opgørelse af virksomhedens resultat for inve-

stor nødvendigvis ikke afspejler ledelsens indsats. Spørgsmålet er derfor, hvorledes regnskabsteori-

en minimerer denne forventningskløft, der er mellem regnskabsaflægger og regnskabsbruger samt, 

hvorvidt dette overhovedet er muligt. Endvidere er den formueorienterede regnskabsteori blevet 

kritiseret for anvendelsen af regnskabsmæssige skøn, idet det skaber større usikkerhed og risiko for 

regnskabsbrugerne. 

 

I henhold til begrebsrammen er det en forudsætning, at oplysningerne i årsrapporten har en nytte-

værdi for regnskabsbrugerne. Det er derfor vigtigt, at de opgjorte værdier, oplysninger m.v. er rele-

vante og troværdige. Jævnfør begrebsrammens afsnit 32 påpeges, at en information sagtens kan 

være relevant men så upålidelig i indhold eller fremstilling, at medtagelsen af den kan være potenti-

                                                
22 IASC begrebsramme afsnit 37 
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elt misvisende. I praksis er det derfor nødvendigt at foretage en afvejning af eller valg mellem de 

kvalitative egenskaber ud fra forudsætningen om at opfylde målsætningen med årsrapporten. 
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3. IAS 40 Investeringsejendomme 
 

I dette kapitel vil vi redegøre for regelsættet vedrørende definition, indregning og måling af investe-

ringsejendomme.  

 

Det tekniske regelsæt vedrørende den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme er, 

som det fremgår af figur 3.1, primært omfattet af IAS 40 Investeringsejendomme. Herudover kan 

bestemmelserne i IAS 16 Materielle anlægsaktiver inddrages, hvilket bliver uddybet senere.  

 

Figur 3.1  

Ejendommen besiddes med 

salg for øje som led i 

normalt forretningsforløb

Er der tale om en 

domicilejendom

Er ejendommen under 

opførelse eller om-/

tilbygning

IAS 16

IAS 16 anvendes indtil 

færdiggørelse

IAS 2/IFRS 5JA

JA

JA

Nej => ejendommen er en 

investeringsejendom

Valg af indregning og 

måling

Dagsværdi => IAS 40

Kostpris => IAS 16

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af IAS 40 samt Årsrapport efter internationale  

regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, kapitel 36 

 

Vi vil i det følgende afsnit gennemgå definitionen for investeringsejendomme samt indregnings- og 

målekriterierne i henhold til begrebsrammens niveau 3-4 jævnfør afsnit 2.2. Niveau 3 og 4 indehol-

der de generelle kriterier og krav, som skal stilles til målesystemerne for i praksis at kunne sikre det 

retvisende billede. Niveau 3 definerer de elementer, som årsrapporten består af, og viser, hvor vi 
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befinder os i årsrapportens elementer (resultatopgørelse, balance m.v.). Niveau 4 fastsætter selve 

kriterierne for indregning og måling.  

 

3.1 Definition af investeringsejendomme 
Investeringsejendomme bliver i IAS 40.5 defineret som:23  

 

”Ejendomme (grunde, bygninger eller dele af bygninger), der besiddes med det formål at opnå leje-

indtægter og/eller kapitalgevinst ved et fremtidigt salg” 

 

På baggrund af ovenstående definition oplister standarden følgende eksempler på investeringsejen-

domme:24 

 

� Grunde, der ejes med henblik på langsigtet kapitalgevinst frem for kortsigtet salg, som del af 

virksomhedens normale forretningsforløb  

� Grunde, hvor den fremtidige anvendelse ikke er fastlagt – dog under forudsætning af, at det 

ikke er til hensigt at anvende grunden til virksomhedens eget brug med produktion, salg el-

ler administration 

� Bygninger der udlejes på en operationel leasingaftale 

� Bygninger, der står tomme, men besiddes med henblik på at udleje på en operationel lea-

singaftale 

 

Herefter kan det udledes at ejendomme, som benyttes i virksomhedens egen produktion, salg eller 

administration, de såkaldte domicilejendomme ikke går ind under definition af investeringsejen-

domme. Dermed skal en ejendom anvendt til virksomhedens egne formål med produktion, salg eller 

administration behandles efter IAS 16.  

 

I IAS 40.9 fremgår det præcis hvilke typer af ejendomme, der ikke kan gå ind under definitionen af 

investeringsejendomme: 

 

                                                
23 Sammendrag af IAS 40.5 
24 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder – fra dansk praksis til IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, 
kapitel 36 samt IAS 40.8 
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1) Ejendomme, som besiddes med henblik på videresalg, som led i virksomhedens normale 

forretningsforløb eller som er under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på et 

sådant salg   

2) Ejendomme under opførelse eller om-/tilbygning på vegne af tredjemand 

3) Ejendomme, som besiddes med henblik på benyttelse i virksomhedens egen produktion, salg 

eller administration 

4) Ejendomme under opførelse eller om-/tilbygning med henblik på fremtidig anvendelse af 

investeringsejendomme 

5) Ejendomme der udlejes til en anden virksomhed gennem en finansiel leasingkontrakt 

 

Ad 1) Her er der tale om de såkaldte handelsejendomme, som udelukkende anskaffes og besiddes 

med henblik på afhændelse indenfor en overskuelig fremtid. Denne type ejendomme er i stedet om-

fattet af IAS 2 Varelager og IFRS 5 Anlægsaktiver, som besiddes med henblik på salg og ophørte 

aktiver.  

 

Ad 2) Denne type ejendomme bygges for fremmed regning og kan defineres som en såkaldt entre-

prisekontrakt. Ejendomme der hører under entreprisekontrakter er omfattet af IAS 11 Entreprisekon-

trakter.   

 

Ad 3) Denne type ejendomme kaldes for domicilejendomme og er omfattet af IAS 16, da ejendom-

me falder uden for definitionen, om at opnå lejeindtægter og/eller kapitalafkast ved salg.  

 

Ad 4) Her finder IAS 16 anvendelse indtil opførelsen eller om-/tilbygningen er afsluttet. Ejendom-

men hengår herefter til investeringsejendomme og behandles efter reglerne i IAS 40. 

 

Ad 5) I disse tilfælde er der tale om en finansiel leasingkontrakt, hvor leasingtager vil overtage 

ejendommen ved udløbet af kontrakten. Ejendommen behandles derfor efter bestemmelserne i IAS 

17 Leasingkontrakter.  
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3.2 Indregning og måling af investeringsejendomme 
Kriterierne for indregning af investeringsejendomme er de samme, som er gældende, for alle aktiver 

og forpligtelser og kan ifølge IAS 40.16 oplistes som følgende: 

 

� Det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele forbundet med investeringen vil til-

gå virksomheden, og  

� Kostprisen kan måles pålideligt 

 

Når kriterierne for indregning er opfyldt, skal der skelnes mellem måling på indregningstidspunktet 

og måling efter første indregning.  

 

3.2.1 Måling på indregningstidspunktet 
Måling på indregningstidspunktet defineres som den første gang investeringsejendommen indregnes 

i balancen, og omfattes af bestemmelserne i IAS 40.20 – 40.29. Investeringsejendommen måles ved 

første indregning til kostpris. Kostprisen ved første indregning omfatter ejendommens købspris og 

eventuelle direkte tilknyttede omkostninger som f.eks. ejendomsmæglersalær, advokat, tinglysning 

og lignende. Omkostninger i forbindelse med anskaffelsen i form af opstartsomkostninger, driftstab 

som følge af ikke opnået udlejning samt unormalt højt spild af materialer m.v. kan dog ikke tillæg-

ges kostprisen men skal i stedet føres over resultatopgørelsen, som en driftsomkostning.   

 

Er der tale om en egenopført ejendom, er kostprisen identisk med kostprisen på det tidspunkt, hvor 

opførelsen af bygningen er afsluttet. Ejendommen er jf. ovenfor nævnt omfattet af bestemmelserne i 

IAS 16.  

 

3.2.2 Måling efter første indregning 
Efter første indregning skal virksomheden vælge deres regnskabspraksis ud fra to principper. Valget 

er gældende for alle investeringsejendomme i virksomheden. Måling efter første indregning kan 

enten ske efter dagsværdimodellen eller kostprismodellen.  

 

Ifølge IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl er der mulighed 

for, at virksomhederne frivilligt kan skifte regnskabspraksis. Forudsætningen for skiftet er, at det vil 

give et mere retvisende billede og en bedre information til regnskabsbrugerne end den tidligere an-



3. IAS 40 Investeringsejendomme 

 35 

vendte regnskabspraksis. Det er dog anført for investeringsejendomme, at det er meget usandsyn-

ligt, at et skift fra dagsværdimodellen til kostprismodellen vil medføre en mere hensigtsmæssig 

præsentation.25  

 

Dermed lægger standarden op til, at det grundlæggende vil være mest korrekt at anvende dagsvær-

dimodellen ved den løbende indregning og måling af investeringsejendomme.  

 

3.2.2.1 Dagsværdimodellen 
Bestemmelserne for dagsværdi er omtalt i IAS 40.33 – 40.55. Dagsværdien af en investeringsejen-

dom er i IAS 40.36 defineret således: 

 

Dagsværdien er det beløb, en ejendom kan omsættes til ved en handel mellem kvalificerede, villige, 

indbyrdes uafhængige parter. 

 

Standarden definerer endvidere, at en villig sælger er en sælger, der hverken er tvunget til eller fast 

besluttet på at sælge til enhver pris. En villig sælger er derfor en sælger, der ønsker at sælge ejen-

dommen på de gældende markedsvilkår til bedst mulig pris.26  

 

Måling til dagsværdi medfører, at ejendommen på statustidspunktet måles til en skønnet handels-

værdi. Det vil sige, den værdi det forventes, at ejendommen vil kunne afhændes til på et velfunge-

rende marked. Dagsværdien afspejler dermed markedsforholdene på balancedagen. Der skal således 

ikke tages højde for planlagte fremtidige investeringer, der vil forbedre ejendommen.27 

 

Måling til dagsværdi kan mest korrekt opnås, når værdien måles ved:28 

 

At anvende aktuelle markedspriser for tilsvarende ejendomme med samme beliggenhed og samme 

stand på et aktivt marked 

 

                                                
25 IAS 40.31 
26 IAS 40.43 
27 IAS 40.51 
28 IAS 40.45 



3. IAS 40 Investeringsejendomme 

 36 

Er det ikke muligt, at måle til aktuelle markedspriser på et aktivt marked kan dagsværdi måles ved 

at inddrage oplysninger fra følgende kilder:29 

 

� Aktuelle priser på et aktivt marked for ejendomme af en anden art, tilstand eller beliggen-

hed, tilpasset for disse forskelle 

� Aktuelle priser for lignende ejendomme på et mindre aktivt marked, tilpasset for ændringer-

ne i de økonomiske forhold indtruffet efter transaktionerne til disse priser fandt sted 

� Kapitalværdi opgjort på baggrund af accepterede opgørelsesmetoder (f.eks. afkastbaserede 

modeller, som diskonterede pengestrømme, der kan estimeres rimelig pålideligt på baggrund 

af vilkår, kontraktforhold samt ekstern dokumentation) 

 

Når det er nødvendigt, at måle dagsværdien efter ovenstående kriterier kan der forekomme et spænd 

i opgørelserne af dagsværdien. Er der tale om et relativt snævert interval, må virksomheden på bag-

grund af de skøn, der er foretaget finde frem til den af målingerne, der er den mest troværdige.  

 

Er der derimod tale om et relativt stort interval i skønnet af dagsværdien, kan det indikere, at løben-

de opgørelse af en troværdig dagsværdi for den pågældende ejendom vil være et problem. I disse 

særtilfælde, hvor det ikke er muligt at måle en troværdig dagsværdi, skal den pågældende ejendom i 

stedet måles til kostpris i henhold til bestemmelserne i IAS 16. Denne ene ejendoms problemstilling 

vil ikke medføre konsekvenser for virksomhedens øvrige investeringsejendomme, der kan måles 

troværdigt.30 

 

Endeligt anfører standarden under dagsværdiafsnittet, at ejendomme der først en gang er målt til 

dagsværdi skal måles til dagsværdi indtil ejendommen afhændes på trods af, at aktuelle markedspri-

ser bliver mindre hyppige og dagsværdien vanskeligere at opgøre.31 Det er dog en undtagelse, så-

fremt virksomhedens formål med ejendommen ændres.32  

 

                                                
29 IAS 40.46 
30 IAS 40.54 
31 IAS 40.55 
32 Ændring af formål kan være til domicilejendom, virksomhedens egen brug eller med henblik på kortsigtet videresalg 
(handelsejendom) 
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3.2.2.2 Kostprismodellen 
Bestemmelserne for måling af investeringsejendomme til kostpris er omtalt i IAS 40.56. Ifølge den-

ne skal alle investeringsejendomme måles efter bestemmelserne i IAS 16. Ved anvendelse af kost-

prismodellen gælder samme betingelser for indregning som efter dagsværdimodellen.33   

 

Ifølge IAS 16.29 kan materielle anlægsaktiver måles efter kostprismodellen eller omvurderingsmo-

dellen. Her skal vi bemærke, at omvurderingsmodellen ikke er anvendelig ved investeringsejen-

domme, da dagsværdimodellen vil gå forud for denne. Vi vurderer derfor, at virksomheden ved 

indregning af investeringsejendomme efter kostprismodellen kun har mulighed for at anvende kost-

prismodellen. 

 

Kostprisen svarer til kontantprisen ved første indregning og måling, jf. IAS 16.16, hvilket er iden-

tisk med IAS 40.21. Denne er under afsnit 3.2.1 defineret til at være: 

 

� Købspris for ejendommen (grund og bygninger) 

� Direkte tilknyttede omkostninger 

o Ejendomsmæglersalær 

o Advokat 

o Tinglysning 

o Osv.  

� Efterfølgende forbedringer 

 

Ved indregning efter kostprismodellen skal der foretages systematiske afskrivninger,34 og ledelsen 

skal som følge heraf foretage en vurdering af ejendommens forventede levetid. Systematiske af-

skrivninger betyder som udgangspunkt, at afskrivningsperioden er konstant. Ledelsen skal dog lø-

bende vurdere ejendommens restværdi og brugstid.35 Hvis der er ændringer i de skønsmæssige an-

tagelser, vil det blive behandlet som ændring af regnskabsmæssige skøn efter bestemmelserne i IAS 

8.    

 

Anvendelse af kostprismodellen efter IAS 16 medfører endvidere, at det minimum på balancetids-

punktet skal vurderes, hvorvidt der er indikation af værdiforringelse på ejendommen, jf. IAS 36.36 

                                                
33 IAS 16.7 
34 IAS 16.30 
35 IAS 16.51 
36 IAS 16.63 
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Er der indikationer af værdiforringelse, skal genindvindingsværdien opgøres. Er denne lavere end 

værdien efter kostprismodellen, skal der ske nedskrivning til genindvindingsværdien.  

 

Genindvindingsværdien er enten dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger eller nytteværdien. 

Der er ikke krav om opgørelse af begge værdier. Hvis blot et af disse beløb overstiger den regn-

skabsmæssige værdi, er ejendommen ikke værdiforringet, og der er derfor ikke krav om nedskriv-

ning.  

 

3.2.2.2.1 Dekomponering af kostprisen 
Måling til kostpris stiller nogle særlige krav til sammensætningen af selve kostprisen. Dette skyldes, 

at en ejendom består af flere forskellige dele, hvor der er forskellig levetid. Ejendommen skal derfor 

ved første indregning opdeles i grupper efter kriterier som levetid, scrapværdi og brugstid. I hoved-

træk kan opdelingen ske i følgende grupper:37 

 

� Grund 

� Klimaanlæg38 og gårdanlæg/belægning, der udsættes for slid 

� Råhus i øvrigt 

� Tekniske installationer (f.eks. elevator, rulletrappe, ventilator osv.) 

 

Der kan som udgangspunkt ikke afskrives på grunde, da det er den normale opfattelse, at en grund 

har en uendelig levetid. De øvrige grupper skal til gengæld afskrives over deres økonomiske levetid. 

Overordnet set er det gældende, at selve bygningen vil have den længste levetid, og de øvrige dele 

af ejendommen kan derfor ikke have en afskrivningsperiode, der er længere end denne, da bygnin-

gen er det primære aktiv.  

  

3.3 Sammenfatning  
I dette kapitel har vi redegjort for, hvordan det tekniske regelsæt for investeringsejendomme er 

bygget op i IAS 40. Ifølge denne standard skal investeringsejendomme måles til kostpris ved den 

første indregning.  

 

                                                
37 KPMG Investeringsejendomme 2008, kapitel 7.1, side 39 
38 Klimaanlæg dækker over tag, facade, udvendige dele af døre og vinduer 
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Herefter er der valgfrihed for den efterfølgende måling af investeringsejendomme mellem de to 

modeller - dagsværdimodellen og kostprismodellen.  

 

Dagsværdimodellen bygger på en løbende måling af ejendommen til en skønnet handelsværdi på 

statustidspunktet, hvilket svarer til den værdi, en villig sælger kan afhænde ejendommen til på et 

velfungerende marked.  

 

Forudsætningen for at der er tale om en villig sælger, er defineret til at være en sælger, der ikke 

under de givne markedsforhold er tvunget til at sælge ejendommen for enhver pris. Det kan diskute-

res, hvorvidt der kan rykkes ved denne forudsætning, når markedet er påvirket af en verdensom-

spændende finanskrise. Hvis priserne på ejendomsmarkedet er påvirket af tvangsauktioner samt 

store nedslag i udbudspriserne, vil det alt andet lige påvirke den risikofaktor investeringsejendom-

me værdiansættes efter.   

 

Kostprismodellen bygger på den kontante anskaffelsessum på anskaffelsestidspunktet med fradrag 

af systematiske afskrivninger over den økonomiske levetid.  

 

Vi vil i de kommende kapitler analysere fordele og ulemper ved måling til henholdsvis kostpris 

eller dagværdi. Vores analyse vil tage udgangspunkt i en grundlæggende beskrivelse af de i teorien 

mest anvendte modeller.  
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4. Analyse af måleattributter for dagsværdi og kostpris  
 

På baggrund af det tekniske regelsæt som blev gennemgået i kapitel 3, fandt vi frem til, at investe-

ringsejendomme måles efter enten dagsværdimodellen eller kostprismodellen. Dagsværdi kan jf. 

afsnit 3.2.2.1 opgøres ved hjælp af flere værdiansættelsesmodeller. I dette kapitel vil vi gennemgå 

og sammenligne værdiansættelsesmodellerne, der kan anvendes ved måling efter dagsværdi- og 

kostprismodellen.  

 

4.1 Måling af investeringsejendomme efter dagsværdimodellen 
Måling af investeringsejendomme til dagsværdi er overordnet en analyse og vurdering af ejendoms-

specifikke forhold og de generelle markedsforhold, hvilket er illustreret i nedenstående figur 4.1.  

 

Figur 4.1 

 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration af figur i årsrapporten for Victoria Properties A/S for 2008, side 9 

 

Dagsværdien af investeringsejendomme er en afspejling af de gældende markedsforhold på balan-

cedagen. Værdiansættelsen vil derfor tage udgangspunkt i risici på markedet generelt samt de speci-

fikke risici for den enkelte ejendom. Nedenfor vil vi redegøre for de modeller, der kan anvendes ved 

opgørelse af dagsværdien for en investeringsejendom.  
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Modellerne kan overordnet set deles i to grupper: 

 

� Mark to market  

� Mark to model 

 

4.1.1 Mark to market 
Mark to market går ud på, at dagsværdien fastlægges ud fra observationer på et effektivt og likvidt 

marked.39 Observationerne vil tage sit udgangspunkt i aktuelle priser for ejendomme af samme art, 

stand og beliggenhed. Nævnt i afsnit 3.2.2.1 er aktuelle priser for ejendomme med samme belig-

genhed og samme stand på et aktivt marked den model, der bedst kan dokumentere dagsværdien for 

en ejendom og har dermed forrang i forhold til de øvrige modeller.  

 

Ejendomme er sjældent fuldt ud sammenlignelige og dermed kan det være vanskeligt at fremskaffe 

aktuelle priser for ejendomme af samme art, stand og beliggenhed. Forskelle kan for eksempel fore-

komme i beliggenheden, indretning, vedligeholdelsesstanden, vilkår i lejekontrakter og lignende.  

 

Derfor vil værdiansættelse efter mark to market modellen ofte resultere i, at ejendomme værdian-

sættes efter aktuelle priser for ejendomme, der ikke er af samme art, stand eller beliggenhed.  

 

Dette stiller krav til, at der bliver foretaget en nøje vurdering af præcis de forhold, der er forskellige 

for ejendommene, således at der i værdiansættelsen kan foretages korrektion heraf.  

 

Fordele og ulemper ved aktuelle priser 

I den optimale markedssituation hvor der er aktuelle priser for 100 % sammenlignelige ejendomme, 

vil denne model afspejle den mest korrekte dagsværdi, hvilket er i overensstemmelse med IAS 40.  

 

Modellen er derimod ikke særlig optimal set ud fra det synspunkt, at der altid vil være forskel på to 

ejendomme. Dermed skal der ved værdiansættelsen ske korrektioner ud fra de forskelle, der er ved 

de ejendomme, der anvendes til sammenligning. Dette kan efter vores mening medføre en stor usik-

kerhed, hvor værdiansættelse af den samme ejendom kan variere, alt efter hvem der værdiansætter 

grundet subjektivitet.   

                                                
39 Revision og Regnskabsvæsen, nr. 2-2009, Værdiansættelse af ejendomme i et illikvidt marked af Claes Hallqvist og 
Morten Jørgensen 
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Ovenstående forhold vil ofte resultere i, at ejendomme ikke udelukkende vil blive værdiansat efter 

mark to market men enten mark to model eller en kombination af disse, hvor de beregnede værdier 

bliver understøttet af aktuelle priser for tilnærmelsesvis sammenlignelige ejendomme.  

 

4.1.1.1 Anvendelse af eksterne mæglervurderinger  
Det er som udgangspunkt ledelsen, der har ansvaret for opgørelsen af værdien af investeringsejen-

dommen. Det er dog langt fra sikkert, at ledelsen har den nødvendige erfaring og kendskab til mar-

kedsforholdene. Derfor vil der i mange tilfælde blive tilknyttet en ekspert i form af en ejendoms-

mægler, valuar eller lignende.  

 

Når der sker sammenligning med vurderinger fra eksperter, kan markedsforholdene have en væsent-

lig betydning for hyppigheden af vurderingerne. I en kriseperiode vil der hurtigt ske ændringer i 

markedsforholdene, og afkastkrav og forudsætninger skifter meget hurtigt. En vurdering, der er 

foretaget for et halvt år siden, kan derfor have overskredet sidste holdbarhedsdato, og en ny kan 

være påkrævet.  

 

Endelig er det en nødvendighed, at der ved anvendelse af eksperter tages kritisk stilling til deres 

ekspertise, kendskab til markedet samt erfaring inden for netop denne type ejendomme (bolig, er-

hverv osv.). 

 

Det er vores vurdering, at en ekspertvurdering vil være meget anvendelig, når måling af dagsværdi-

en for investeringsejendomme finder sted. Vurderingen kan ikke stå alene men anvendes som sam-

menligningsgrundlag med de opnåede værdier ved aktuelle priser eller beregnet efter mark to mo-

del. Det er dog vigtigt at understrege, at nytteværdien skal være større end omkostningerne, hvorfor 

virksomhederne skal vurdere dette i forbindelse med anvendelsen af eksterne vurderinger. For ek-

sempel kan en virksomhed have en stor ejendomsportefølje, og spørgsmålet er, om nytteværdien set 

i forhold til omkostningerne, er større for regnskabsbrugerne, hvis dagsværdierne understøttes af 

eksterne vurderinger. 
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4.1.2 Mark to model 
Mark to model er modeller, hvor dagsværdien fastlægges på baggrund af matematiske modeller.40 

Af matematiske modeller er følgende de mest udbredte i Europa:41  

 

� Discounted Cash Flow modellen (DCF-modellen) 

� Normalindtjeningsmodellen (”den afkastbaserede model”) 

 

4.1.2.1 DCF modellen 
I DCF modellen opgøres dagsværdien af ejendommen, på baggrund af de forventede fremtidige 

pengestrømme fra driften af ejendommen. I pengestrømmene indgår en lang række faktorer, hvilket 

fremgår af figur 4.1. For at kunne opgøre nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme bliver disse 

tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor, som er fastsat på baggrund af ejernes risikovurde-

ring, og kan betegnes som afkastkravet for den pågældende ejendom.  

 

Modellen opererer med en budgetperiode, som kan variere fra 5-10 år, og som sluttes af med en 

terminalperiode. Længden af budgetperioden fastlægges på baggrund af de specifikke forhold om-

kring den enkelte ejendom. Det er vigtigt, at budgetperioden er så lang, at alle igangværende projek-

ter og lignende er afsluttet, således at pengestrømmene fra driften af ejendommen er stabiliseret. I 

praksis anvendes ofte en budgetperiode på 10 år.42  

 

Fremgangsmåden i DCF modellen er i hovedtræk bygget op i følgende trin:43 

 

� Trin 1: Bestemmelse af pengestrømme i budgetperioden 

� Trin 2: Fastlæggelse af diskonteringsfaktor (afkastkrav) 

� Trin 3: Tilbagediskontering af pengestrømme fra budget perioden til nutidsværdien 

� Trin 4: Bestemmelse af terminalværdi 

� Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdien 

� Trin 6: Opgørelse af ejendommens værdi ud fra summen af de tilbagediskonterede nutids-

værdier 

 

                                                
40 Revision og Regnskabsvæsen, nr. 2-2009, Værdiansættelse af ejendomme i et illikvidt marked af Claes Hallqvist og 
Morten Jørgensen 
41 Konstateret ud fra gennemgang af udvalgte årsrapporter – se endvidere kapitel 7 
42 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen af Ejendomsforeningen Danmark, side 7 
43 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen af Ejendomsforeningen Danmark, side 7 
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Trin 1: Bestemmelse af pengestrømme i budgetperioden 

Pengestrømmene i budgetperioden opgøres på baggrund af driftsresultatet af den pågældende ejen-

dom for hvert enkelt år i budgetperioden. Driftsresultatet kan opgøres som vist nedenfor i figur 4.2.  

 

Figur 4.2 

Bruttolejeindtægter
- Driftsomkostninger
- Administration

= Driftsresultat før renter og skat
+/- Nettoinvesteringer

= Frit cash flow

 
Kilde: KPMG Investeringsejendomme, side 54 

 

Bruttolejeindtægter opgøres med udgangspunkt i budgettet for de kommende år. Hertil medtages 

alle kendte reguleringer over budgetperioden såsom lejeregulering i henhold til kontrakt. Kendskab 

til ledige lejemål over perioden medtages på baggrund af en tomgangsprocent. Endelig kan rente-

værdien af deposita medtages i de enkelte år.  

 

Driftsomkostninger og administration opgøres ud fra det foreliggende budget samt erfaringer fra 

tidligere år. Alle omkostninger der er direkte tilknyttet driften af ejendommen såsom vicevært, 

ejendomsskat, forsikring, vedligeholdelse og lignende medtages.  

 

Nettoinvesteringer består af investeringer i materielle anlægsaktiver. Det kan være større renove-

rings- og moderniseringsprojekter, der har til formål at opretholde ejendommens stand samt eventu-

elle stigninger i huslejen. Disse medtages i de år, hvor de er planlagt i ejendommens vedligeholdel-

sesplan.  

 

Trin 2: Fastlæggelse af diskonteringsfaktor 

Diskonteringsfaktoren (afkastkravet)44 anvendes til at tilbagediskontere de fremtidige pengestrøm-

me til nutidsværdien (år 0). Faktoren er et udtryk for investorernes forventede afkast. Da DCF mo-

dellen arbejder med et budget, hvor de fremtidige pengestrømme indeholder inflation, skal der tages 

højde for dette, når afkastkravet fastlægges.  
                                                
44 Betegnelsen afkastkrav anvendes mest i praksis jf. analyse af årsrapporter for udvalgte virksomheder i kapitel 7. Vi 
vil i afhandlingen derfor anvende denne betegnelse.  
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Til beskrivelse af ejernes afkastkrav har vi valgt at tage udgangspunkt i den matematiske opgørelse 

CAPM45. CAPM viser sammenhængen mellem investorernes afkastkrav og markedsrisikoen ud fra 

en formel, som er gengivet i figur 4.3. CAPM bruges i praksis til at måle afkastet på aktier og lig-

nende, men der kan drages paralleller til diskonteringsfaktoren for investeringsejendomme. Ud fra 

denne tankegang har vi valgt at beskrive afkastkravet ud fra CAPM, da CAPM er mere uddybende 

og detaljeret. Vi vurderer, at anvendelsen af CAPM vil give en bedre forståelse for de estimater, der 

indgår i afkastkravet.  

 

Ifølge formlen er afkastkravet en funktion af henholdsvis den risikofrie rente, markedspræmien 

samt beta, hvor beta er virksomhedens driftsmæssige og finansielle risiko:46  

 

Figur 4.3 

hvor 
ke = ejernes afkastkrav
rf = risikofri rente
β = beta (systematisk risiko)
(rm) = risikopræmie
E(rm - rf) = markedets risikopræmie

ke = rf + β [E(rm - rf) ]

 
Kilde: Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

– en praktisk tilgang, side 51 

 

CAPM tager sit udgangspunkt i sammensætningen mellem afkastet af den enkelte ejendom og afka-

stet på markedet ud fra den antagelse, at investorerne kræver en form for merafkast som kompensa-

tion for at påtage sig en risiko.47  

 

Dette sker ved at nedbryde ejendomsporteføljens risiko i systematiske og specifikke risici. Systema-

tisk risiko er den generelle risiko, der er på markedet, og specifik risiko er den risiko, der er ved 

investering i den enkelte ejendom. Afkastkravet afhænger af, hvor risikoavers investor er. Jo mere 

risikoavers en investor er, jo større er kravet til det forventede afkast. Investors risikoaversion er 

ikke konstant men påvirkes i høj grad af usikkerheder i økonomien.  

 

 

                                                
45 Capital Asset Pricing Modellen  
46 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 51 
47 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 50-51 
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Den risikofrie rente 

Renteniveauet er afgørende, da det danner grundlag for finansieringen af den pågældende ejendom 

og for investors alternative investeringsmuligheder.48 Afkastkravet bør som minimum give det 

samme afkast som de alternative investeringsmuligheder.  

 

Den risikofrie rente fastsættes typisk ud fra renten på en 10-årig statsobligation. Stiger renteniveau-

et, har investor mulighed for at investere kapitalen alternativt til en højere rente, og diskonterings-

renten vil derfor stige, da investeringen i ejendommen dermed er blevet mere risikofyldt. Nedenfor 

er illustreret udviklingen i renten på en 10-årig statsobligation. 

 

Figur 4.4 

Obligationsrente - Statsobligationer (Stående lån), løbetid 10 år
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Kilde: www.nationalbanken.dk 

 

Markedsrisikopræmien 

Markedsrisikopræmien udgør forskellen på det forventede fremtidige afkast og den risikofrie rente, 

og udtrykker således det merafkast investor kræver for at investere i usikre aktiver frem for sikre. 

Som følge heraf kan markedsrisikopræmien ikke entydigt estimeres. De metoder, der benyttes til 

estimering af risikopræmien er:49 

 

� En historisk tilgang (ex-post) 

� En teoretisk fremadskuende tilgang (ex-ante) 

� En rundspørgetilgang (udvalgte investorer) 

                                                
48 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen af Ejendomsforeningen Danmark, side 12 
49 Risikopræmien på aktier af Niki Saabye, side 76, artikel fra 2003, www.nationalbanken.dk 
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Ved den historiske tilgangsvinkel beregnes risikopræmien for en given periode på baggrund af hi-

storiske afkast og den risikofrie rente. Den historisk beregnede markedsrisikopræmie vil være lig 

det gennemsnitlige merafkast, som en investering for en given periode har givet i forhold til renten 

på en given statsobligation. Estimering ved anvendelse af historiske værdier er først og fremmest 

påvirket af periodevalget. For det andet vil approksimationen for den risikofrie rente reelt ikke være 

helt risikofri, da investorerne ikke kan være sikre på, at kunne geninvestere de løbende afkast til 

samme rente.50 Desuden skal opmærksomheden henledes på, at der kan være et problem med den 

historiske risikopræmie, da den nødvendigvis ikke giver et udtryk for, hvad der kan forventes i 

fremtiden medmindre, at historien gentager sig selv. 

 

Den teoretisk fremadskuende tilgangsvinkel tager udgangspunkt i en given model, hvor risikopræ-

mien estimeres på baggrund af de aktuelle markedskurser og forventninger til fremtiden. Her kan 

for eksempel anvendes residualindkomstmodellen.51 I modsætning til den historiske tilgangsvinkel 

vil risikopræmien her være et estimat af den aktuelle forventning i markedet. Dog er risikopræmien 

afhængig af den valgte model til opgørelse heraf og dermed de forudsætninger, der ligger til grund 

for modellen. 

 

Ved rundspørgetilgangen spørges et antal investorer om deres skøn over risikopræmien, hvorefter 

gennemsnittet af deres vurderinger anvendes som estimat for risikopræmien. PricewaterhouseCoo-

pers har lavet en brugerundersøgelse, hvor respondenterne bl.a. kommer med følgende begrundelser 

for deres estimering af markedsrisikopræmien:52 

 

� Ex-ante overvejelser omkring afkast 

� Markedets vækst og forventninger til løbende afkast 

� Empiriske analyser (ex-post) 

� Niveauet for aktører på markedet 

� Best practice inden for virksomheden 

 

                                                
50 Risikopræmien på aktier af Niki Saabye, side 76, artikel fra 2003, www.nationalbanken.dk 
51 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 52 
52 Prisfastsættelsen på aktiemarkedet januar 2005, PWC 
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Estimering af Beta 

Beta er et mål for, hvor meget en investering ændrer sig, når benchmarkværdien53 ændrer sig. 

Grundsætningen ved investering i ejendomme er, at større risiko målt ved beta kompenseres ved 

tilsvarende større risikopræmie. Beta er et relativt risikomål, som kan tolkes således: 54 

 

β =0 Risikofri investering 
0< β  <1 Investering med mindre risiko end markedsporte-

føljen 
β =1 Risiko som markedsporteføljen 
β >1 Investering med større risiko end markedsporteføl-

jen 
 

Risikofaktorer 

Risikoen i forbindelse med anvendelse af DCF modellen er teoretisk lig med sandsynligheden for, 

at indtægter og omkostninger afviger negativt fra budgettet. Det vil sige, at der skal inddrages flere 

risici i afkastkravet, når budgettet indeholder mange skøn og usikkerheder.  

 

Overordnet kan risici ved investering i ejendomme inddeles i ejendomsrelaterede og makroøkono-

miske faktorer.  

Figur 4.5 

Diskonteringsrente Pengestrømme

Makroøkonomiske faktorer
Rentenivau x
Inflation og høj- og lavkonjunktur x x
Høj- og lavkonjunktur x

Ejendomsrelaterede faktorer
Beliggenhed og type af ejendom x
Lejers bonitet x
Udbud og efterspørgsel x
Kontraktforhold x
Faktisk leje i forhold til markedslejen x
Genudlejningsrisiko x  

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af KPMG Investeringsejendomme,  

side 47 samt figur fra Værdiansættelse af fast ejendom –  

en introduktion til DCF-modellen, side 11  

                                                
53 Benchmark er udviklingen på tilsvarende ejendomme, der er valgt som et udtryk for tendensen på markedet 
54 Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang af Jens O. Elling og Ole Sørensen, side 53 
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Som det fremgår af ovenstående figur 4.5, behandles risici i DCF modellen enten i diskonterings-

renten eller ved fastlæggelse af pengestrømmene.  

 

Renteniveau 

For beskrivelse af renteniveauet henvises til beskrivelsen af den risikofrie rente ovenfor.  

 

Inflation  

Inflation svarer til ændringen i prisniveauet og er generelt påvirket af verdensøkonomien. Inflatio-

nen påvirker dermed priserne på ejendommens omkostninger. Dermed påvirker det ligeledes drifts-

afkastet enten positivt eller negativt afhængigt af, om stigningen i lejeindtægterne er større eller 

mindre end markedsinflationen. En høj inflation kan dermed være negativ såfremt lejekontrakterne 

sætter en øvre grænse for regulering af huslejen, der er under inflationsraten.  

 

Stigende inflation vil have en effekt på renteniveauet i en stigende grad. Dermed vil kravet til afkast 

i lighed med ovenfor øges. 

 

Høj- og lavkonjunktur 

I perioder med høj- eller lavkonjunktur vil afkastkravet blive påvirket. Dette skyldes, at der for ek-

sempel under en højkonjunktur er større sikkerhed omkring huslejen og udlejningsprocenten, hvil-

ket samlet skaber et større driftsafkast. Afkastkravet vil i den pågældende situation blive lavere un-

der en højkonjunktur.  

 

Beliggenhed og type 

Ejendommens beliggenhed har betydning for udlejning og genudlejning. En god beliggenhed øger 

sandsynligheden for driftsafkast og pengestrømme, idet sikkerheden for udlejning samt stigning i 

huslejen er god. Dette vil samtidig medføre, at kravet til afkast vil være mindre.  

 

Det er vanskeligt, at opstille en klar definition af hvad der er en god eller en dårlig beliggenhed. 

Herudover kan der være forskel på, hvad der er en god beliggenhed alt efter ejendomstype. En bo-

ligejendom og en industriejendom vil alt andet lige have forskellige forudsætninger grundet anven-

delsen af ejendommene.  

 

En god beliggenhed betyder, at driften af ejendommen vil være mindre konjunkturfølsom på grund 

af sikkerheden for udlejning.   
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Lejernes bonitet 

Lejernes bonitet er evnen til at betale huslejen både nu og i fremtiden samt lejernes generelle om-

dømme. Ejendomme med gode lejere vil have tendens til lavere krav til afkast, da der er større sik-

kerhed for pengestrømme både nu og i fremtiden.  

 

Herunder kan der drages paralleller til ejendommens beliggenhed, da en god beliggenhed medfører 

en større chance for genudlejning og dermed et lavere afkastkrav.  

 

Kontraktforhold 

Afhængigt af type ejendom kan det være normalt, at der i kontrakten er indarbejdet en uopsigelig-

hedsperiode for både lejer og udlejer. Lange uopsigelighedsperioder har tendens til at medføre et 

lavere afkastkrav, da kontrakterne skaber sikkerhed omkring indtægterne.  

 

Genudlejningsrisiko 

Genudlejningsrisiko handler om ejendommens alternative anvendelsesmuligheder altså ejendom-

mens fleksibilitet. Ejendomme, der er specialindrettet til særlige formål, har en begrænset bruger-

flade ved genudlejning. Dermed vil en ejendom med indretningsmæssige begrænsninger være risi-

kabel, og kravet til afkast vil være større.  

 

Udbud og efterspørgsel  

Antallet af ejendomme til salg på markedet generelt kan påvirke kravet til afkast væsentligt. Stor 

efterspørgsel på ejendomme medfører et lavere krav til afkast og omvendt.  

 

På baggrund af de faktorer vi har gennemgået ovenfor kan det opsummeres, at afkastkravet i hoved-

træk består af to elementer - den risikofrie rente og risikopræmien.  

 

Trin 3: Tilbagediskontering af pengestrømme fra budget perioden til nutidsværdien 

Når pengestrømmene for budgetperioden er fastlagt under trin 1, skal pengestrømmen fra hvert en-

kelt budgetår tilbagediskonteres, til den værdi pengestrømmen vil svare til på opgørelsestidspunktet. 

Afkastkravet er specifikt for hver ejendom og opgøres på baggrund af ejendomsspecifikke og ma-

kroøkonomiske forhold.  
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Trin 4: Bestemmelse af terminalværdi 

Ved udløbet af den fastlagte budgetperiode antages det i denne model, at pengestrømmene fra ejen-

dommen vil være konstante eller kun underlagt en mindre vækst. Pengestrømmene for perioden 

efter budgetperioden opgøres i terminalåret, og er et udtryk for pengestrømme i en tidsubegrænset 

periode eller med andre ord ”forventninger om et evigt cash flow”.55 Terminalåret lægges ind i bud-

gettet som det sidste år (for eksempel år 11) og svarer i princippet til et normalt år for ejendommen.  

 

Det er vigtigt, at indtægter og omkostninger i terminalperioden fastlægges, så der er tale om norma-

liserede værdier. Alle eventuelle store stigninger i løbet af den periode, der ligger op til terminalpe-

rioden, skal være udrenset.  

 

Ovenstående er teoretisk og tager udgangspunkt i en uendelig levetid. Der skal derfor for investe-

ringsejendomme i terminalåret tages højde for ejendommens livscyklus samt investors forventede 

tidshorisont for investeringen – den generelle opfattelse er, at ejendomme har en lang/uendelig leve-

tid, men det kræves, at der løbende foretages større investeringer til vedligeholdelse og forbedring 

af ejendommen. Derfor kan terminalperioden ikke svare til en uendelig periode, og det er derfor 

vigtigt, at terminalværdien har klar sammenhæng til virksomhedens investeringsstrategi. 

 

Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdien 

Terminalværdien skal, som værdierne i budgetperiode under trin 1 og 2, tilbagediskonteres med det 

fastlagte afkastkrav, så det svarer til den værdi, der er på opgørelsestidspunktet.  

 

Trin 6: Opgørelse af ejendommens værdi ud fra summen af de tilbagediskonterede nutidsværdier 

Endeligt kan dagsværdien af ejendommen opgøres ved at lægge værdierne under trin 3 og trin 5 

sammen.  

 

Fordele og ulemper ved DCF modellen 

Ved vurdering af fordele og ulemper har vi valgt at fokusere på trin 1 og 2 i modellen, idet vi me-

ner, at disse trin indeholder flest skønsmæssige antagelser. 

 

 

                                                
55 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen af Ejendomsforeningen Danmark, side 12 
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Trin 1 

DCF modellen har den fordel, at der opereres med en længere budgetperiode, hvorfor der er tale om 

en dynamisk model med flere variabler. Den lange budgetperiode gør, at der tages højde for fremti-

dige huslejestigninger, samt at budgettet indeholder fremtidige planlagte omkostninger til vedlige-

holdelse. Det kan dog ikke lade sig gøre at inddrage fremtidige forbedringer på ejendomme, da dis-

se først er værdiskabende på det tidspunkt, hvor de er færdiggjort. Endvidere kan modellen anven-

des til den langsigtede likviditetsstyring.  

 

Grundet den lange budgetperiode kan det ikke undgås, at driftsresultatet fra ejendommen bygger på 

en del skønsmæssige forudsætninger. Huslejeindtægter er baseret på årlige stigninger i henhold til 

kontrakter samt den forventede inflation. Driftsomkostningerne er budgetteret på baggrund af histo-

riske data, den forventede inflation samt fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Disse skønsmæssige 

antagelser udligner mere eller mindre hinanden, idet de enkelte budgetår er indekseret ud fra inflati-

onen.  

 

Ejendommens indtægter og omkostninger bør ikke være forbundet med væsentlig risiko, da det er 

baseret på historiske data samt kendte fremtidige stigninger mv. Vi mener, at der er større risiko ved 

antagelsen af den fremtidige tomgangsleje. Denne medtages ud fra en forventet tomgangsprocent 

ofte opgjort på baggrund af historiske data. Det vil som sådan ikke være noget problem, når der er 

tale om en markedssituation, der er konstant. Men som vi for eksempel har set i en længere periode, 

hvor der har været stor efterspørgsel efter lejemål, stabile lejere m.v., vil udgangspunktet være en 

lavere tomgangsleje. Dog er tendensen nu, at der er stort udbud samt større risiko for lejere med 

dårlig betalingsevne, hvilket alt andet lige vil medføre større tomgangsleje.  

 

På baggrund af ovenstående mener vi, at tomgangsprocenten ikke udelukkende må være baseret på 

historiske data, idet det er umuligt at forudsige den fremtidige udvikling. Der bør derfor, ud fra en 

forsigtighedsbetragtning medtages et risikotillæg i tomgangsprocenten for at minimere denne 

skønsmæssige risiko. I praksis kan denne risiko for eksempel elimineres som i årsrapporten for Da-

des A/S, som er et af de større ejendomsselskaber på det danske marked. De anvender DCF-

modellen og har i årsrapporten skrevet følgende omkring risikofaktorerne ved fastsættelsen af tom-

gangslejen:56 

 

                                                
56 Dades A/S, årsrapport 2007/08, side 20 
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Den i modellen stipulerede tomgang er beregnet ud fra en forudsætning om, at en ejendoms totale 

areal skal gå i tomgang over en periode på eksempelvis 10 år eller 20 år, det vil sige, samtlige leje-

re bliver udskiftet over denne periode. For de enkelte ejendomme er forudsætningen fastlagt på 

baggrund af lejersammensætning og indflytningstidspunkt. Enhver ændring i disse forudsætninger 

vil påvirke værdiansættelsen, men med den løbende analyse af lejerne på ejendomme forventes det, 

at der kan opnås en glidende værdiudvikling over tid, og det vil kun være i tilfælde med stor fraflyt-

ningsfrekvens, at modellen vil udvise negativ værdiudvikling. 

 

Trin 2 

Teoretisk set bør dagsværdien for en ejendom være den samme, uanset hvem der er ejer, og hvem 

der vurderer ejendommen. Set fra vores synspunkt kan dette skabe en konflikt, idet afkastkravet og 

dermed diskonteringsfaktoren kan variere alt efter investor. Afkastkravet fastsættes jf. tidligere om-

talt på baggrund af de makroøkonomiske forhold og de ejendomsrelaterede faktorer. De ejendoms-

relaterede faktorer bør alt andet lige være næsten identiske, uanset hvem der er investor. Forskel i 

antagelserne vil dog ofte opstå i de makroøkonomiske forhold, da de i høj grad er påvirket af inve-

stors egne afkastkrav. Som følge heraf kan dagsværdien i praksis variere, alt efter hvem der er inve-

stor, hvilket påvirker risikoen i forbindelse med de skønsmæssige antagelser i modellen. Derfor 

mener vi, at DCF modellen ikke kan stå alene men, at værdiansættelsen af hver enkelt ejendom bør 

vurderes i forhold til markedet herunder eventuelt priser for tilnærmelsesvis sammenlignelige ejen-

domme og/eller ekspertvurderinger.  

 

4.1.2.2 Normalindtjeningsmodellen  
Normalindtjeningsmodellen også kaldet den afkastbaserede model er den model, der i praksis an-

vendes mest til beregning af dagsværdien i Danmark.57 I hovedtræk opgøres dagsværdien på bag-

grund af det forventede driftsafkast for det kommende år og et forrentningskrav, der er fastsat på 

baggrund af risikoen for den enkelte ejendom.   

 

Fremgangsmåden ved anvendelsen af normalindtjeningsmodellen kan opdeles i tre faser.  

 

� Fase 1: Ejendommens driftsafkast  

� Fase 2: Fastsættelse af forrentningskrav 

� Fase 3: Tillæg og fradrag 

                                                
57 KPMG Investeringsejendomme, 2008, kap. 8 
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Fase 1: Ejendommens driftsafkast 

Ejendommens driftsafkast opgøres på baggrund af forventningerne til driftsafkastet for de næste 12 

måneder. Ved opgørelsen inddrages den viden om ejendommen og de aktuelle forhold, som kendes 

på opgørelsestidspunktet. Opgørelsen af ejendommens driftsafkast indeholder en række poster, som 

er oplistet nedenfor i figur 4.6.  

Figur 4.6 

OPGØRELSE AF DRIFTSAFKAST

+ Årlig forventet lejeindtægt ifølge indgåede lejekontrakter
+/- Regulering til forventet markedsleje
+ Skønnet årlig markedsleje på uudlejede arealer
- Gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesudgift
- Administrationsomkostninger
- Ejendomsskatter, afgifter og andre omkostninger

= Budgetteret normaliseret driftsafkast

 
Kilde: KPMG Investeringsejendomme, side 46 

 

Lejeindtægten bliver opgjort på baggrund af indgående kontrakter. Lokaler og arealer, der ikke er 

lejet ud, afsættes med en skønnet lejeindtægt svarende til den indtægt, det forventes at kunne få ved 

udlejning. Den skønsmæssige værdi for udlejning af de uudlejede lokaler tages med i beregningen, 

da det forventes, at lokaler vil blive udlejet og dermed vil skabe et større driftsafkast.   

 

Omkostninger til vedligeholdelse af ejendommen, fastsættes på baggrund af et gennemsnit således, 

at omkostningerne i beregningen svarer til vedligeholdelsen i et normalt år. På den måde tages der 

ikke højde for, at omkostninger til vedligeholdelse i et år kan være meget større end i det efterføl-

gende. Dette er i tråd med tanken bag modellen, hvor det er driftsafkastet for et normalt år, som 

ejendommen værdiansættes efter.  

 

Øvrige omkostninger til beregningen afsættes ud fra budgettet for de kommende 12 måneder og bør 

herudover sammenholdes med det seneste års niveau.  

 

Fase 2: Fastsættelse af forrentningskravet 

Forrentningskravet i normalindtjeningsmodellen består i lighed med DCF modellen af de 2 elemen-

ter - den risikofrie rente og en risikopræmie. Det er i hovedtræk de samme forhold og faktorer, der 

indgår i vurderingen og fastsættelsen af forrentningskravet.  
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Renten i normalindtjeningsmodellen vil dog ikke være helt den samme som afkastkravet i DCF 

modellen. Dette skyldes, at normalindtjeningsmodellen opererer med forudsætningen om et kon-

stant afkast, imens DCF modellen opererer med en indeksering af indtægter og omkostninger fra år 

til år. Som følge heraf bør rente i normalindtjeningsmodellen altid ligge lidt lavere end i DCF mo-

dellen, da der i afkastkravet indgår en inflationsfaktor.   

 

Efter fastsættelse af forrentningsprocenten for den enkelte ejendom kan værdien af ejendommen 

beregnes ved at dividere ejendommens driftsafkast med forrentningsprocenten.  

 

Fase 3: Tillæg og fradrag 

På baggrund af driftsafkastet og forrentningsprocenten, som er fastsat under henholdsvis fase 1 og 

fase 2, beregnes en foreløbig dagsværdi af ejendommen. Værdien er foreløbig, da det skal vurderes, 

om der er behov for korrektioner som følge af specifikke forhold, der kan påvirke værdien. Følgen-

de forhold kan være aktuelle:58  

 

� Fradrag for tab af lejeindtægter på ikke udlejede arealer 

� Tillæg/fradrag for perioden indtil regulering af markedsleje 

� Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelsesarbejder 

� Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler  

� Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægt af modtagne lejerdeposita og faste forudbeta-

linger 

� Tillæg for byggeretter 

 

Når der er taget stilling til eventuelle korrektioner, er den specifikke dagsværdi for ejendommen 

opgjort.  

 

Fordele og ulemper ved normalindtjeningsmodellen 

Normalindtjeningsmodellen er en forholdsvis enkel og ukompleks model.  

 

Modellen er dog meget statisk og forudsætningen om, at driftsafkastet vil være konstant giver efter 

vores mening en del usikkerhed. Dagsværdien baseres på kun et enkelt års indtjening, og der er 

dermed en risiko for, at der bliver foretaget fejlskøn ved opgørelse af dagsværdien.  

                                                
58 KPMG: Investeringsejendomme, side 49 
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Alle risikoforhold er udelukkende indarbejdet i modellens forrentningsfaktor og giver dermed ikke 

den samme fleksibilitet og planlægningsmulighed som DCF modellen.  

 

Den ovenfor anførte kritik af afkastkravet i DCF modellen gør sig ligeledes gældende for forrent-

ningsfaktoren i normalindtjeningsmodellen. 

 

4.1.2.3 Sammenligning af DCF modellen og normalindtjeningsmodellen 
DCF modellen og normalindtjeningsmodellen er som udgangspunkt to forskellige modeller, der har 

det samme formål – værdiansættelse af dagsværdien for investeringsejendomme. Den umiddelbare 

forskel i modellerne er, at DCF modellen er en mere teoretisk og kompleks model, hvorimod nor-

malindtjeningsmodellen er mere simpel. Årsagen til dette ligger i budgetperioden, hvor DCF model-

len som nævnt ovenfor har en lang budgetperiode på mellem 5-10 år i modsætning til normalindtje-

ningsmodellen, der udelukkende baseres på normalindtjeningen for et år.  

 

Endvidere er der en forskel i, hvordan inflation bliver behandlet i de to modeller. I DCF modellen 

indgår inflationen i pengestrømmene, hvorimod den i normalindtjeningsmodellen indgår direkte i 

afkastkravet.  

 

Som udgangspunkt er normalindtjeningsmodellen den mest simple model til opgørelse af dagsvær-

dien grundet den korte budgetperiode og de få estimater. Den er dog ikke anvendelig, når der er tale 

om ejendomme, hvor indtjeningen ændres over tid grundet renovering og huslejestigninger. I disse 

tilfælde er DCF modellen at foretrække, da der her kan tages højde for renoveringer og huslejestig-

ninger ved fastlæggelse af pengestrømmene i budgetperioden.   

 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at normalindtjeningsmodellen har sin største berettigelse på 

ejendomme, hvor der ikke forventes store udsving i det fremtidige driftsafkast.  

 

Det er væsentligt at bemærke, at der i begge modeller indgår væsentlige skøn ved fastlæggelse af 

afkastkravet, hvilket betyder, at risikoen ikke kan minimeres ved valget af den ene dagsværdimodel 

frem for den anden.  
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4.2 Måling af investeringsejendomme efter kostprismodellen 
Alternativet til måling af investeringsejendomme til dagsværdi er som i kapitel 3 beskrevet måling 

til kostpris. Kostprisen svarer til kontantprisen på anskaffelsestidspunktet.59 

 

Den samlede kostpris skal reduceres med systematiske afskrivninger. Afskrivninger skal foretages 

på baggrund af en vurdering af ejendommens restværdi og brugstid. Denne vurdering vil alt andet 

lige være forbundet med skønsmæssige antagelser, hvorfor anvendelse af kostprismodellen ikke er 

risikofri. Der henvises i øvrigt til afsnit 3.2.2.2.  

 

I forlængelse af afsnit 3.2.2.2 skal ledelsen ved indikation om værdiforringelse af ejendommen op-

gøre ejendommens genindvindingsværdi. Metoderne for opgørelse af genindvindingsværdien er:60 

 

� Dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger 

� Nytteværdi 

 

I grove træk er både dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger og nytteværdi i overensstemmel-

se med opgørelse af dagsværdi som omtalt i afsnit 4.1.  

 

Kostprismodellen har som måleattribut den fordel, at den er nem og enkel at måle. Der er således en 

klar definition i IAS 16 jf. IAS 40, hvordan måling skal foretages. Målingen er ikke baseret på væ-

sentlige skøn og estimater, og der er således ikke tilknyttet nogen væsentlig usikkerhed i forbindelse 

med måling af kostprisen. Der kan være udfordringer, såfremt der er indikationer om værdiforrin-

gelse, da ledelsen i sådanne situationer skal opgøre dagsværdien.  

 

4.3 Sammenfatning 
Vi har i dette kapitel gennemgået de værdiansættelsesmodeller, der anvendes til måling af dagsvær-

di og kostpris.  

 

Dagsværdi tager udgangspunkt i en analyse og vurdering af de makroøkonomiske faktorer på mar-

kedet samt de ejendomsspecifikke forhold. Investeringsejendomme, der optages til dagsværdi, må-

les overordnet efter modellerne mark to market eller mark to model. Mark to market er ifølge teori-

                                                
59 Der henvises til afsnit 3.2.2.2 
60 IAS 36.18 
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en den bedste model at måle efter, idet dette sker på baggrund af aktuelle priser for identiske eller 

sammenlignelige ejendomme.  

 

Da det ofte ikke er muligt at skaffe sammenlignelige priser, er det i praksis mark to model, der an-

vendes. Her er det særligt de to modeller DCF modellen og normalindtjeningsmodellen, der anven-

des. Værdiansættelsesmodellerne bygger på en dagsværdi beregnet ud fra de budgetterede fremtidi-

ge pengestrømme sammenholdt med et afkastkrav. Afkastkravet er sammensat af den risikofrie ren-

te og risikopræmien, som relaterer sig til de makroøkonomiske og ejendomsspecifikke faktorer. 

Afkastkravet er baseret på en række skønsmæssige antagelser og er præget af subjektive holdninger 

fra investor til investor. Derfor er afkastkravet det største usikkerhedsmoment ved anvendelse af 

dagsværdimodellen.  

 

Investeringsejendomme, der optages til kostpris, måles til den faktiske anskaffelsessum på anskaf-

felsestidspunktet. På baggrund af anskaffelsessummen foretages der systematiske afskrivninger 

over ejendommens forventede levetid. Kostprisen er ikke fri for skønsmæssige antagelser, idet vur-

dering af ejendommens brugstid og restværdi er en subjektiv vurdering. Endvidere er der krav om 

nedskrivningstest, såfremt der er indikation om værdiforringelse.  

 

Ud fra ovenstående gennemgang af de enkelte modeller har vi konstateret, at der for hver værdian-

sættelsesmodel er en række fordele og ulemper. Vi vil på baggrund heraf i kapitel 5 diskutere nytte-

værdien af modellerne samt fordele og ulemper ved måling til henholdsvis kostpris- og dagsværdi. 
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5. Diskussion af kostprismodellen vs. dagsværdimodellen  
 

I kapitel 4 har vi gennemgået og foretaget en sammenligning af de enkelte værdiansættelsesmodel-

ler for måleattributterne dagsværdi og kostpris. Ud fra kriterierne relevans og troværdig repræsenta-

tion vil vi i det følgende diskutere fordele og ulemper ved anvendelsen af henholdsvis kostpris- og 

dagsværdimodellen. Formålet er at fastslå hvilken måleattribut, der ud fra et teoretisk synspunkt er 

mest retvisende.  

 

5.1 Diskussion af måleattributter ud fra nytteværdien 

5.1.1 Relevans 

Valg af måleattribut skal vurderes ud fra, om det har en prognoseværdi og/eller en bekræftelsesvær-

di.  

 

Idet markedet er i konstant udvikling - positiv som negativ, er det altid relevant at diskutere hvilken 

måleattribut, der giver den mest anvendelige information i regnskabet.  

 

Ved kostprismodellen indikerer indtjeningen i regnskabet virksomhedens faktiske indtjening. Hvis 

investor ønsker, at forudsige fremtidig indtjening, pengebindinger m.v. er kostprismodellen den 

måleattribut, der giver bedst prognoseværdi. Årsagen til dette skyldes, at resultatet ikke er påvirket 

af eventuelle urealiserede værdigevinster/tab. Der er derimod ren matching mellem indtægter og 

omkostninger. Kostprismodellen kan endvidere bruges til bekræftelse af virksomhedens præstation, 

og regnskabsbrugerne vil derfor ud fra denne måleattribut kunne be- eller afkræfte, om virksomhe-

dens drift har levet op til forventningerne.  

 

I dagsværdimodellen måles og indregnes værdireguleringer løbende over resultatopgørelsen, hvilket 

medfører, at resultatet ikke kan anvendes til at forudsige fremtidig indtjening, pengebindinger m.v. 

Dagsværdien afspejler dog indirekte dette, idet dagsværdien er opgjort på baggrund af fremtidige 

pengestrømme.  

 

Diskussion af anvendelsen af den ene måleattribut frem for den anden kan resultere i forskellige 

prognoseværdier, hvor der er gode argumenter for begge. For eksempel har kostprismodellen en 

værdifuld evne til at vise indikationer om opfyldelse af regnskabsmål. Prognoseværdien i dagsvær-



5. Diskussion af kostprismodellen vs. dagsværdimodellen 

 60 

dimodellen er derimod, at den fremtidige indtjening, pengestrømme m.v. indgår i målingen, hvilket 

medfører, at dagsværdimodellen i idealsituationen vil afspejle markedsværdien af egenkapitalen.  

 

Dagsværdimodellen viser således formueændringerne, imens kostprismodellen viser præstationen af 

den primære drift. Der kan dermed ligge værdifulde informationer i begge måleattributter, men re-

levansen heraf afhænger af regnskabsbrugernes tilgangsvinkel.   

 

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at dagsværdimodellen er den mest optimale, når 

det ses ud fra kriteriet relevans.  

 

5.1.2 Troværdig repræsentation 
Valg af måleattribut skal endvidere vurderes ud fra fuldstændighed, neutralitet og graden af fejlfri 

information.  

 

Ved dagsværdimodellen kan der være begrænsninger af fuldstændigheden af de informationer, der 

findes i årsrapporten. Årsagen er, at valget af værdiansættelsesmodel har afgørende betydning for, 

om der er anvendt mange eller få estimater. Indeholder estimaterne væsentlige skøn, kan det være 

svært for regnskabsbrugerne at konkludere på de forudsætninger, der ligger til grund herfor. Endvi-

dere kan estimaterne nemt medføre en større risiko for regnskabsmanipulation, idet de er baseret på 

skøn og derfor ikke har så høj grad af neutralitet. Begrundelsen herfor er, at ledelsen nemt kan på-

virke værdien ved at ændre på forudsætningerne for estimaterne. Værdiansættelsesmodellerne er 

ofte karakteriseret ved at bygge på relativt komplicerede beregningsmetoder, hvilket alt andet lige 

øger risikoen for fejl. Risikoen for fejl ligger i fejlfortolkning eller subjektivitet af de makroøkono-

miske faktorer, som blandt andet har afgørende betydning for afkastkravet og dermed selve værdi-

en.  

  

Kostprismodellen indeholder ikke sådanne værdiestimater, og det må antages, at informationerne i 

årsrapporten er fuldstændige samt forholdsvis neutrale. Neutralitet ligger i, at den eneste mulighed 

for at ændre på værdiansættelsen er en ændring af afskrivningsperioden. Dermed er risikoen for 

fejlinformation meget begrænset, da værdien er baseret på gennemførte transaktioner og systemati-

ske afskrivninger.   
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På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at kostprismodellen er den mest optimale, når 

det er set ud fra kriteriet troværdig repræsentation.  

 

5.2 Fordele og ulemper kostprismodellen vs. dagsværdimodellen  
Sammenligner vi dagsværdimodellen og kostprismodellen, er der en række fordele og ulemper ved 

begge modeller som gennemgået i afsnit 4.1 til 4.3. Nedenfor er anført de fordele og ulemper, som 

vi mener, modellerne har i forhold til hinanden. 

 

Figur 5.1 

Kostprismodellen  

(præsentationsorienteret) 

Dagsværdimodellen 

(formueorienteret) 

Fordele 

• Ingen usikkerhed ved måling 

• Mindre grad af skøn og estimater 

Fordele 

• Formueorienteret 

• Løbende indregning af værdistigninger 

• Værdiændringer indregnes via resultat-

opgørelsen 

Ulemper 

• Præstationsorienteret  

• Regnskabsmæssig værdi afspejler ikke 

markedsværdien og dermed afkast af in-

vesteringen (skjulte reserver) 

• Løbende værdiforringelse i form af af-

skrivninger 

• Nedskrivningstest 

Ulemper 

• Usikkerhed ved måling 

• Mange skøn og estimater 

• Forskellige værdiansættelsesmodeller => 

afvigende dagsværdi i praksis fra inve-

stor til investor 

• Mange oplysningskrav (anvendt regn-

skabspraksis og noter) 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af kapitel 4 

 

Sammenhæng til regnskabsteori 

Udgangspunktet er, at dagsværdimodellen er i overensstemmelse med grundprincippet i begrebs-

rammen, idet denne er formueorienteret. Dermed må det antages, at ud fra denne betragtning alene 

vil dagsværdimodellen som måleattribut gå forud for kostprismodellen.   
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Værdiændringer 

I dagsværdimodellen indregnes en ejendoms værdiændringer løbende over resultatopgørelsen. 

Dermed afspejler virksomhedens resultat det samlede løbende afkast af investeringsejendommene. I 

kostprismodellen er det alene afkastet af driften, der indregnes og således ikke de løbende værdiæn-

dringer på ejendommene. I situationer med opadgående marked kan der være risiko for, at virksom-

heder der anvender dagsværdimodellen overperformer på grund af et for lavt afkastkrav. Modsæt-

ningsvis kan der argumenteres for, at virksomheder i længere perioder med nedgang underperfor-

mer på grund af et for højt afkastkrav. Anvender virksomheden i stedet kostprismodellen, hvor der 

ikke løbende indregnes værdiændringerne af ejendommen, oparbejdes der i stedet en skjult reserve, 

som først vil blive en realitet, når ejendommen afhændes. Spørgsmålet er, om regnskabsbrugerne 

bedst kan acceptere en dagsværdi i form af for højt eller lavt afkastkrav eller i form af en skjult re-

serve ved kostprismodellen. Denne problemstilling vil vi blandt andet prøve at belyse i kapitel 8.  

 

Skønsmæssige antagelser 

Anvendelse af dagsværdimodellen omfatter en hel del skønsmæssige antagelser i forbindelse med 

opgørelse af dagsværdien, hvilket skaber usikkerhed ved målingen. Det kan ikke undgås, at der fo-

retages skøn ved måling til dagsværdi, men det er risikoen i forbindelse med de anvendte skøn, der 

skal ”minimeres”. I længere perioder med opadgående marked vil der ikke blive stillet de samme 

kritiske spørgsmål ved de skønsmæssige antagelser, som der vil når markedet vender. Årsagen til 

denne tolkning er, at regnskabsbrugerne er mindre risikoavers i opadgående perioder og derfor ikke 

har en kritisk holdning til værdiansættelsesmodellerne. Dette er netop den situation, vi har set, hvor 

der frem til 2008 har været accepteret værdifremgang i årsrapporten uden videre offentlig fokus. Til 

gengæld er der kommet meget mere fokus på dagsværdimålingen grundet den finansielle krise, 

hvilket medfører, at regnskabsbrugerne bliver mere risikoavers og derfor mere kritiske overfor 

skønsmæssige antagelser. Det er som sådan ikke dagsværdimodellen, der her er problemstillingen 

men derimod brugernes tolkning af markedsfaktorerne. Udfordringen er derfor, at kunne eliminere 

de forskelle der er mellem brugernes opfattelse af markedsfaktorerne generelt, for på den måde at 

kunne minimere risikoen i de skønsmæssige antagelser.  

 

Afskrivninger og nedskrivningstest 

Kostprismodellen herimod indeholder overordnet ikke sådanne skønsmæssige antagelser, med min-

dre der er behov for nedskrivninger. Årsagen til dette skyldes, at der ved anvendelse af kostprismo-

dellen skal foretages nedskrivning til dagsværdi, såfremt denne er lavere, hvilket sker på baggrund 

af nedskrivningstest. Det er derfor stadigvæk et krav, at kunne opgøre dagsværdien troværdigt på 
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trods af, at virksomheden har valgt kostprismodellen som måleattribut. Effekten af dagsværdien 

kommer dog kun til udtryk, når denne er lavere end værdien målt efter kostprismodellen.  

 

En klar ulempe ved kostprismodellen er, at der skal foretages systematiske afskrivninger. Problem-

stillingen er, at der er tale om en investeringsejendom, som må antages at være et aktiv, der ikke 

nødvendigvis undergår løbende værdiforringelse. Netop denne kritik kan være en af årsagerne til, at 

kostprismodellen ikke anvendes så meget i praksis.  

 

Der kan argumenteres for, at der er sammenhæng mellem systematiske afskrivninger og nedskriv-

ning til dagsværdi ment på den måde, at disse udligner hinanden, og det derfor ikke er nødvendigt at 

foretage nedskrivningstest. Vi mener, at der i praksis kan opstå en problemstilling især i perioder, 

hvor højkonjunktur ændres til lavkonjunktur, som er gældende på nuværende tidspunkt. I disse til-

fælde kan virksomheden risikere, at ejendommen tidligere er købt til en høj pris, som på balance-

tidspunktet er væsentlig lavere grundet nedgangen på markedet. I sådanne situationer vil en syste-

matisk afskrivning ikke modsvare værdiforringelsen, og såfremt ledelsen ikke foretager nedskriv-

ningstest, og indregner denne, vil værdien efter kostprismodellen ikke være i overensstemmelse 

med bestemmelserne i IAS 16. Anvendelse af kostprismodellen stiller dermed nogle krav til ledel-

sen, og kostprismodellen vil derfor ikke nødvendigvis være mere enkel end dagsværdimodellen. På 

baggrund heraf er det vores vurdering, at anvendelse af kostprismodellen ikke udelukker måling til 

dagsværdi.  

 

Forskellige værdiansættelsesmodeller 

En ulempe ved måling til dagsværdi er, at værdien kan variere alt efter hvilken model, der benyttes. 

Som tidligere nævnt bør dagsværdien fra et teoretisk synspunkt være den samme uanset den an-

vendte værdiansættelsesmodel. Denne ulempe taler dog ikke for anvendelse af kostprismodellen, 

idet det antages, at forskellen der ligger i værdien opgjort på baggrund af de forskellige modeller 

ligger indenfor et acceptabelt niveau. Hvilket alt andet lige vil give et mere retvisende billede end 

ved måling til kostpris.  

 

Oplysningskrav 

Ved anvendelse af dagsværdien er der ud over den komplekse beregning detaljerede krav om oplys-

ninger i forbindelse med de faktorer og forudsætninger, som indgår heri. Det er derfor mere omfat-

tende at udarbejde årsrapporten frem for indregning efter kostprismodellen. Oplysningerne kan på 

ingen måde undlades ved anvendelse af dagsværdimodellen, da de bidrager til forståelsen heraf og 
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minimerer den risiko, som der er i opfattelsen af de skønsmæssige antagelser. Regnskabsbrugerne 

vil som nævnt i ovenstående afsnit have mulighed for at opnå bedre forståelse for de opgjorte dags-

værdier, hvilket alt andet lige ikke vil være muligt, hvis oplysningerne mangler.  

 

Afrunding 

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at virksomheder ved anvendelse af dagsværdi-

modellen når frem til det mest retvisende billede af ejendommens løbende afkast trods de anførte 

ulemper. I Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har 

styrelsen kritiseret dagsværdimodellen for følgende, hvilket er i tråd med den kritik, vi har rejst af 

modellen i ovenstående diskussion: 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har konstateret, at visse virksomheder ved brug af den afkastbase-

rede metode anvender et forrentningsniveau, som ligger væsentligt under niveauet for de indikato-

rer som indgår i modellen – herunder særligt den risikofrie rente. 

 

Ved at bruge et meget lavt forrentningskrav kan visse virksomheder have spekuleret i at påvirke 

ejendommenes værdi og dermed opnå en højere værdi af ejendommene på et forkert grundlag. 61 

 

I takt med notatet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt deres rejste kritik af for høje dagsværdier 

i årsrapporterne for danske virksomheder mener vi, at den anførte kritik bør kunne elimineres ved 

krav om, at de anvendte estimater i værdiopgørelsen skal kunne dokumenteres med reference til 

markedet. Det vil sige, at dagsværdien opgøres på baggrund af en form for sammenlignelige data. 

Udgangspunktet bør være, at estimaterne i værdiberegningen fastsættes først på baggrund af de ma-

kroøkonomiske faktorer, og derefter opgøres dagsværdien for ejendommen – ikke omvendt. 

 

5.3 Sammenfatning 
Valg af måleattribut skal vurderes ud fra kriterierne relevans og troværdighed. Ved nærmere diskus-

sion af disse kriterier for de to måleattributter dagsværdi- og kostprismodellen anser vi dagsværdi-

modellen som mest relevant men kostprismodellen som mest troværdig.  

 

Dagsværdimodellen er en løbende måling af ejendommens afkast på baggrund af de fremtidige 

pengestrømme samt afkastkravet i markedet. Måling til dagsværdi giver således information om 

                                                
61 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 3. april 2009 
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ejendommens samlede afkast, hvilket vi betragter som en mere relevant information end ejendom-

mens historiske anskaffelsessum.  

 

Der er en række skønsmæssige antagelser ved anvendelse af dagsværdimodellen, der medfører, at 

modellen kan være mindre troværdig. Alene ud fra en troværdighedsbetragtning er kostprismodel-

len at foretrække. Den væsentligste årsag er, at kostprismodellen er mere neutral, da den ikke er 

baseret på væsentlige skøn.  

 

Der er en lang række fordele og ulemper ved begge modeller, som vi ovenfor har diskuteret. Den 

væsentligste ulempe ved dagsværdimodellen er, at værdien kan være baseret på mange skønsmæs-

sige antagelser. Antagelserne kan endvidere være subjektive fra investor til investor, da værdiansæt-

telsen beror på en vurdering af de makroøkonomiske faktorer.  

 

Kostprismodellen har den ulempe, at der foretages afskrivninger på et aktiv, som ikke nødvendigvis 

undergår værdiforringelse. Indregning efter kostprismodellen har en løbende negativ indvirkning på 

indtjeningen uden direkte sammenhæng til ejendommens afkast. Modsætningsvis afspejler indtje-

ningen ved dagsværdimodellen ejendommens løbende afkast og vil under perfekte og komplette 

markedsforhold afspejle markedsværdien af egenkapitalen.  

 

Ud fra diskussion af fordele og ulemper ved de to målemetoder vurderer vi, at dagsværdimodellen 

ud fra et teoretisk synspunkt, er den mest retvisende måleattribut for investeringsejendomme.  
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6. Analyse af forarbejder vedrørende implementering af ny standard 
for måling til dagsværdi 
 

Efter gennemgangen af reglerne i IAS 40 og en diskussion af fordele og ulemper ved måleattribut-

terne kostpris og dagsværdi har vi konstateret, at den teoretiske mest retvisende måleattribut er 

dagsværdi. Som omtalt i indledningen til afhandlingen er begrebet dagsværdi internationalt under 

debat som følge af, at IFRS overvejer at implementere en ensartet standard for måling til dagsværdi. 

 

Formålet med kapitel 6 er at gennemgå den igangværende internationale debat, der er i forbindelse 

med en eventuel implementering af en ensartet standard for samtlige aktiver og forpligtelser, som 

skal måles til dagsværdi. Vi vil belyse de regler der jf. den nye standard adskiller sig fra de gælden-

de regler i IAS 40. 

 

Kapitlet indledes med en overordnet beskrivelse af det igangværende projekt med en redegørelse af 

de regler, der afviger i forhold til IAS 40. Herunder vil forslaget til de nye regler blive diskuteret, og 

konsekvenser for implementering vil blive undersøgt. Ved gennemgang af reglerne vil særlige pro-

blemstillinger og muligheder blive fremhævet. Endvidere vil argumenter fra udvalgte respondenter 

til projektet blive inddraget, behandlet og diskuteret. 

 

Kapitlet skal ses som et supplement til diskussionen af fordele og ulemper ved måleattributterne i 

kapitel 5 og dermed bidrage yderligere til forståelsen af overvejelser ved indregning til dagsværdi. 

Endvidere er formålet at frembringe yderligere overvejelser i forbindelse med vurdering af valg af 

måleattribut og vil bidrage til vores afsluttende analyse i kapitel 8. 

 

6.1 Beskrivelse af dagsværdiprojektet  
Idéen med projektet er at opnå en fælles betegnelse og definition af dagsværdibegrebet samt en be-

grebsramme for måling til dagsværdi, som samles i en enkelt standard, hvor øvrige standarder hen-

viser til.62 I november 2006 udsendte IASB derfor et diskussionsoplæg baseret på den nyligt ved-

tagne SFAS 15763.  

                                                
62 Fair Value Measurement - Exposure Draft May 2009 
63 Den amerikanske standard for måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi 
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Projektet har følgende til hensigt:64 

 

� Skabe ensartede guidelines for måling til dagsværdi 

� Klarlægge definition for dagsværdi og relaterede guidelines 

� Forbedre oplysninger om dagsværdi 

� Skabe symmetri mellem IFRS og US GAAP 

 

Udkastet lægger op til, at dagsværdibegrebet i standarden erstatter alle øvrige standarder lige med 

undtagelse af IAS 39.49.65 Udkastet definerer dagsværdien således: 

 

“Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an 

orderly transaction between participants at the measurement date” 

 

Umiddelbart er denne definition nogenlunde enslydende med den definition, der er den gældende i 

IAS 40.36. Hvis udkastet bliver godkendt i den foreliggende form, betyder det, at definitionen i IAS 

40.36 vil blive erstattet med en henvisning til standarden for Fair Value Measurement.66 

 

6.2 Analyse af væsentlige ændringer i forhold til IAS 40 
Udkastet indfører en del punkter af betydning for måling til dagsværdi herunder dagsværdi på inve-

steringsejendomme. Vi vil i det efterfølgende redegøre for og diskutere de punkter, som vi mener, 

har størst indvirkning på IAS 40 og dermed dagsværdi for investeringsejendomme. Punkterne er 

følgende: 

 

� Højest og bedste udnyttelse (HABU) 

� Værdiansættelsesteknikker (måleattributter)  

� Dagsværdihierarki  

 

                                                
64 Fair Value Measurement - Exposure Draft May 2009 
65 IAS 39 vedrører Finansielle instrumenter: Oplysning og præsentation 
66 Fair Value Measurement – Exposure Draft – Appendix D: Amendments to other IFRSs 
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6.2.1 Højest og bedste udnyttelse 
I udkastet er indarbejdet princippet ”highest and best use” (HABU). Dette er en tilføjelse sammen-

lignet med IAS 40. Princippet går ud på, at aktiver skal måles til den værdi, der giver den højeste 

nytteværdi på et optimalt marked. HABU er baseret på følgende tre forhold, som alle skal være op-

fyldt: 

 

1) Fysisk muligt 

2) Juridisk muligt 

3) Finansielt muligt 

 

Fysisk muligt er aktivets fysiske egenskaber, som en markedsdeltager vil inddrage ved prisfastsæt-

telsen. Hvert aktiv har forskellige fysiske egenskaber. Det kan både være positive som negative 

egenskaber, der henholdsvis øger eller reducerer værdien. For eksempel kan en ejendom have be-

grænset adgang, dårlig beliggenhed og lignende. Det er nødvendigt at betragte positive såvel som 

negative egenskaber, når ejendommens bedst mulige anvendelse overvejes.  

 

Juridisk muligt er, om aktivet kan anvendes forskelligt fra den nuværende anvendelse. For eksempel 

kan en ejendom være benyttet til beboelse, hvorimod omkring liggende ejendomme er benyttet til 

kommercielle formål. Spørgsmålet er, om den bedst mulige anvendelse ifølge markedet er den nu-

værende, eller om det er til kommercielle formål. Begrebet ”lovligt tilladt” fortolkes dog af nogle til 

at betyde, at en virksomhed kun kan vurdere ejendommens bedst mulige anvendelse ud fra dets nu-

værende brug. Men hvis der er indikationer om, at ejendommen kan anvendes til andre formål, vil 

det være rimeligt at antage, at disse kan være den bedst mulige anvendelse.  

 

I overvejelserne om en eventuel anden brug af en ejendom/grund skal følgende tages i betragtning:  

 

� Er grunden egnet til den nuværende tilladte brug, eller kan denne udvikles til en anden po-

tentiel lovlig anvendelse? 

� Er den potentielle anvendelse forenelig med de omkringliggende grunde og bygninger, eller 

kan den udvikles til at være forenelig hermed? 

� Er den potentielle anvendelse i overensstemmelse med den gældende lokalplan? 

� Er der tale om en offentlig ejendom, skal det overvejes, om en anden offentlig anvendelse 

vil skabe større økonomisk efterspørgsel? 
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� Kan historiske ændringer i lokalplanen have konsekvenser for ejendommens anvendelse?  

� Er der nogen, der kan gøre indsigelser mod den potentielle anvendelse?  

 

Økonomisk muligt er om anvendelsen af aktivet, der både er fysisk mulig og lovlig, kan generere 

afkast og pengestrømme, som markedsdeltagere vil være tilfredse med set ud fra benyttelsen af ak-

tivet. Når de potentielle anvendelser er identificeret ved de to første kriterier, kan virksomheden 

teste disse mulige anvendelser for finansiel gennemførlighed. Dette kan for eksempel ske ved at 

benytte fremgangsmåden som vist i bilag 2. Finansiel gennemførlighed betyder, at den foreslåede 

anvendelse af en ejendom skal kunne generere tilstrækkelige indtægter, således at investeringen 

bliver tilbagebetalt samt genererer løbende afkast over tid. Generelt anses enhver brug, der produce-

rer et positivt investeringsafkast for økonomisk muligt. 

  

Perspektivet i HABU er således, at markedsdeltagerne prisfastsætter ud fra forudsætningen om ak-

tivets bedste anvendelse. Dette er uden at tage hensyn til, hvad virksomheden anvender aktivet til. 

Virksomheden behøver dog ikke undersøge andre mulige anvendelsesområder for aktivet, hvis der 

ikke er nogen indikationer om, at den nuværende brug ikke er den bedst mulige.  

 

HABU diskussionen har dog for ejendomsselskaber givet anledning til følgende spørgsmål:67 

 

“I am using the land as a parking garage, why must I value it as if I am using 

it to accommodate an office tower? I do not have an office tower, I have a 

parking garage!”  

 

“I have a fish factory in Alaska, why must I value it as if it is a hotel?”  

 

Vi er af den overbevisning, at det som udgangspunkt må antages, at en virksomhed anvender ejen-

dommen på bedst mulige måde, således at virksomheden opnår højest afkast. Derfor bør den nuvæ-

rende brug alt andet lige være HABU og vil ikke give anledning til alternative dagsværdier. Dags-

værdien i årsrapporten bør derfor altid afspejle den nuværende brug ud fra den betragtning, at det er 

umuligt at vide, hvilket formål en potentiel køber vil anvende ejendommen til. 

 

                                                
67 Agenda paper 3A: Fair Value Measurement: Highest and best use 
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Ovenstående er dog med undtagelse af situationer, hvor ejendommen anvendes til meget specifikke 

formål, som markedet ikke må antages at ville anvende ejendommen til. Her menes situationer, 

hvor køber med stor sandsynlighed vil benytte ejendommen anderledes. 

 

6.2.2 Værdiansættelsesteknikker 
Udkastet opstiller tre kriterier/værdiansættelsesprincipper for, hvordan prisen for en almindelig 

transaktion mellem uafhængige parter kan fastsættes. Indarbejdelsen af disse 3 principper er en 

yderligere præcision af det i IAS 40 skrevne. Ud fra udkastets afsnit 38 skal et af følgende 3 prin-

cipper anvendes som måleattribut: 

 

� Markedsprincip 

� Indkomstprincip 

� Kostprisprincip 

 

Måles dagsværdien ud fra et markedsprincip, genereres priser ud fra transaktioner af identiske eller 

sammenlignelige aktiver.  Princippet bygger på en markedsbaseret strategi, som omfatter en matrix 

prisfastsættelse. Matrix prisfastsættelse er en matematisk teknik, der bliver anvendt til værdiansæt-

telse af gældsbeviser og lignende, så disse ikke værdiansættes udelukkende baseret på børskurser 

men i stedet på baggrund af benchmark opgørelser.  

 

Indkomstprincippet bygger på en konvertering af de fremtidige driftsafkast i form af pengestrømme. 

Dette bliver gjort på baggrund af den nuværende markedssituation samt markedets forventninger til 

fremtiden. Ifølge udkastet er der en række forskellige værdiansættelsesteknikker afhængigt af akti-

vets art, hvoraf nutidsværditeknikker er relevante for ejendomme.  

 

Nutidsværditeknikken er omtalt i appendiks C i udkastet. Appendikset indeholder oplysninger om, 

hvordan nutidsværditeknikker kan anvendes til at måle dagsværdien. Der anbefales ingen bestemt 

teknik, men der tages udgangspunkt i den traditionelle teknik og DCF teknikken. Når vi sammen-

ligner med IAS 40, er de anførte guidelines i appendikset mere udførlige, idet den blandt andet in-

deholder en beskrivelse af de generelle principper samt risici og usikkerheder.  

 

Kostprisprincippet omfatter teorien om genanskaffelsesprisen. Genanskaffelsesprisen er det beløb, 

det vil koste at erstatte et aktiv med et tilsvarende identisk aktiv uden at blive dårligere stillet. Gen-
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anskaffelsesprismetoden egner sig generelt til måling af dagsværdien af materielle aktiver. Dette 

sker ud fra den betragtning, at en markedsdeltager ikke vil betale mere for et aktiv end omkostnin-

gerne ved ikke at have aktivet. Det vanskelige ved anvendelsen af genanskaffelsespriser er, at det 

generelt kan være et problem at finde genanskaffelsespriser for identiske brugte aktiver. Herudover 

tager teorien ikke højde for driftsaktivets værdi ved fortsat drift (value in use) i den specifikke virk-

somhed på grund af goodwill.68   

 

En virksomhed skal vælge den værdiansættelsesteknik, der er mest fordelagtig ved værdiansættel-

sen af det pågældende aktiv. Der bør være kontinuitet i værdiansættelsesteknikken, men virksomhe-

den skal løbende revurdere den anvendte teknik, for at vurdere om denne stadigvæk giver den mest 

retvisende værdiansættelse. Det kan ud fra vores synspunkt medføre, at der teoretisk set kan være 

situationer, hvor kontinuiteten i den anvendte regnskabspraksis for den pågældende virksomhed 

ikke vil være tilstede.   

 

Uanset valg af værdiansættelsesteknik vil der indgå data i form af enten observerbare eller usynlige 

inputs. Observerbare input er data, der er baseret på baggrund af det nuværende marked og afspejler 

de forudsætninger, markedsdeltagerne vil anvende ved prisfastsættelsen af et aktiv eller forpligtelse. 

Usynlige input er derimod situationer, hvor relevante og anvendelige markedsdata ikke er tilgænge-

lige, hvorfor input er baseret på bedst mulige antagelser. Det vil sige, at de anførte teknikker i udka-

stet ikke minimerer de risici, der er ved de beskrevne forhold i IAS 40. Derimod er der risiko for, at 

det kan virke som en begrænsning i modellernes anvendelse, da disse er meget udførligt beskrevet. 

En meget detaljeret guideline kan medføre, at teknikkerne ikke udvikler sig med tiden, da de på sigt 

vil blive betragtet som en del af standarden og ikke kun som en guideline. Dette er begrundet i, at 

markedsdeltagerne automatisk vil stille krav om, at virksomheden baserer sin værdiansættelse på 

baggrund af de beskrevne forhold og faktorer i appendiks C og således ikke vil acceptere nyere og 

bedre modeller som måleattribut for dagsværdien.  

 

                                                
68 Finansiel Rapportering – teori og regulering, side 156 
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6.2.3 Dagsværdihierarki  
Endnu en nyskabelse i forhold til IAS 40 er indførelsen af et dagsværdihierarki. Dagsværdihierarki-

et skal sikre konsistens og sammenlignelighed i dagsværdimålingerne og de tilhørende regnskabs-

oplysninger. Hierarkiet er opdelt i følgende tre niveauer, hvis rækkefølge er prioriteret ud fra input 

data.  

 

� Niveau 1: Officielle kurser (ikke reguleret) i aktive markeder for identiske aktiver eller for-

pligtelser som virksomheden har adgang til på målingsdatoen 

� Niveau 2: Observerbare input for aktiver eller forpligtelser enten direkte (dvs. som kurser) 

eller indirekte (dvs. afledt af kurser) som ikke indgår på niveau 1 

� Niveau 3: Input til måling af aktiver eller forpligtelser som ikke er baseret på observerbare 

markedsdata (ikke observerbare input) 

 

Rækkefølgen giver højeste prioritet til aktuelle priser på et aktivt marked og laveste prioritet til 

usynlige input. Indeholder aktivet input fra flere niveauer, er det laveste niveau, det der er afgøren-

de.  

 

Niveau 1 er karakteriseret ved input fra aktuelle priser på målingstidspunktet på et aktivt marked for 

aktiver eller forpligtelser, der er identiske. Det er dog ikke et krav, at virksomheden er i stand til at 

sælge aktivet på målingstidspunktet men blot, at der kan opnås adgang til markedet efterfølgende. 

Eksisterer der væsentlige begrænsninger i aktivets anvendelse, skal den aktuelle markedspris korri-

geres herfor. Dette vil medføre, at der ikke længere er tale om udelukkende anvendelse af input fra 

niveau 1, og en væsentlig korrektion vil derfor medføre kategorisering efter et lavere niveau. For 

eksempel vil anvendelse af den tidligere beskrevne matrixprisfastsættelse medføre, at dagsværdimå-

lingen vil have et lavere niveau end niveau 1. 

 

Som ovenfor beskrevet svarer niveau 1 til aktuelle priser for identiske aktiver. Niveau 2 er derimod 

input, der er karakteriseret ved følgende: 

 

� Aktuelle priser for sammenlignelige aktiver altså ikke identiske 

� Aktuelle priser for identiske aktiver på et marked som ikke er aktivt 

� Observerbare data for aktivet (bortset fra aktuelle priser) 

� Market-corroborated inputs 



6. Analyse af forarbejder vedrørende implementering af ny standard for måling til dagsværdi 

 73 

I modsætning til ovenstående niveauer indeholder niveau 3 input, som ikke er baseret på observere-

de markedsdata. Niveau 3 er karakteriseret ved usynlige input. Usynlige inputs anvendes, fordi det 

ikke er muligt at finde relevante observerbare markedsdata for eksempel på grund af, at markedet 

ikke er aktivt. Usynlige inputs anvender den risikobetragtning, markedsdeltagerne må antages at 

bruge ved prisfastsættelsen. Inputs er således skønsmæssigt opgjort på baggrund af historiske data. 

Disse skøn skal dog bearbejdes såfremt, at andre markedsdeltagere ville anvende andre data til op-

gørelsen, eller der foreligger virksomhedsspecifikke synergier, som ikke er tilgængelige for andre 

markedsdeltagere. 

 

I bilag 3 er angivet yderligere oplysningskrav i forhold til IAS 40, der er for virksomheden, afhæn-

gigt af hvilket niveau dagsværdien indregnes på baggrund af. Som det fremgår af bilag 3, er der 

flest oplysningskrav ved dagsværdimåling efter niveau 3, hvilket stiller krav til virksomhedens års-

rapport. Hierarkiet er udelukkende en prioritering af data samt dertil knyttede oplysningskrav og 

ikke en vurdering af værdiansættelsesteknikker.  

 

Ved opdeling i hierarkier kan tilgængeligheden af relevante inputs alt andet lige påvirke valget af 

den passende værdiansættelsesmodel. For ejendomme som vurderes ud fra en nutidsværditeknik, 

kan de anvendte inputs karakteriseres både ud fra niveau 2 og 3. Graden af usynlige input vil såle-

des have afgørende betydning for, hvorvidt der er yderligere oplysningskrav til virksomheden. 

 

Med sammenhæng til begrebsrammens niveau 2 skal det altid overvejes, om de angivne oplysninger 

har større nytteværdi for regnskabsbrugerne end omkostningerne til fremskaffelse heraf. 

 

6.3 Analyse af holdninger til udkast til standard for dagsværdi  
I forbindelse med udsendelsen af udkast til standard for måling til dagsværdi har der været åbent for 

kommentarer til udkastet. Indtil fristen den 28. september 2009 har IASB modtaget 135 tilbagemel-

dinger vedrørende udkastet.69 Der er tale om en bred vifte af organisationer, hvor størstedelen dog 

er revisorer (firmaer som landsorganisationer), nationale accounting standard boards, investerings-

selskaber, banker og finansieringsselskaber.  

 

Til undersøgelse af hvad markedsdeltagernes holdning er til udkastet, har vi udvalgt følgende fem 

respondenter, idet disse har fokus på dagsværdien set i forhold til investeringsejendomme.  

                                                
69 Efter fristens udløb har IASB modtaget yderligere respons. Disse er ikke medtaget i vores analyse. 
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� International Valuation Standards Council (IVSC) 

� Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) 

� Real Property Association of Canada (REESA) 

� Property Council of Australia (PCA) 

� Ernst & Young (E&Y)  

 

Diskussion af højest og bedste udnyttelse 

Respondenternes generelle opfattelse af HABU er, at der er behov for yderligere klarhed af de for-

skellige definitioner i HABU. Blandt andet definitionen af hvad der er lovligt tilladt kan give anled-

ning til misfortolkning og dermed have direkte effekt på opgørelsen af dagsværdien. IVSC anfører 

blandt andet, at det for ejendomme er en forudsætning for dagsværdien, at der er tale om et salg 

mellem villige parter og dermed ikke forcerede og tvungne handler. Ud fra denne betragtning vil det 

kunne forventes, at prisen er optimistisk og reflekterer den bedste mulige udnyttelse, samt at udnyt-

telsen er lovlig.  

 

RICS har samme argumentation som IVSC men påpeger, at det vil kræve to værdiansættelser, så-

fremt HABU ikke er lig med den nuværende anvendelse af ejendommen. Det vil øge både omkost-

ningerne og kompleksiteten ved udarbejdelsen af årsrapporten. Ydermere er RICS af den opfattelse, 

at balancen ikke skal afspejle en værdi opgjort efter HABU men i stedet værdien ud fra den nuvæ-

rende anvendelse. En dagsværdi efter HABU bør udelukkende oplyses i noteform.  

 

Diskussion af værdiansættelsesteknikker 

Respondenterne er overordnet enige i de anførte teknikker. Alle anfører dog, at teknikkerne med 

henblik på IAS 40 ikke er nogen forbedring – tværtimod. REESA mener, at erstatningen af de gene-

relle guidelines i IAS 40 vil medføre en større usikkerhed og variation af værdiansættelsen.  

 

IVSC og RICS mener begge, at appendiks C, som er en integreret del af standarden, er overflødigt. 

Appendikset sætter nogle begrænsninger i opgørelsen af dagsværdien, idet modellerne er meget 

udførligt beskrevet. Dermed er der en stor risiko for, at det vil være standard at anvende disse, selv-

om der er eventuelle andre og mere anvendelige måleteknikker. Ligeledes anfører E&Y, at værdi-

ansættelsesteknikkerne bør være under konstant udvikling på baggrund af løbende feedback.  
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Diskussion af oplysningskrav på baggrund af hierarkiinddelingen  

Respondenterne er klart enige om, at yderligere oplysningskrav helt sikkert vil være til fordel for 

regnskabsbrugerne og vil medføre en mere ensartet rapportering af dagsværdien. De rejser dog alle 

kritik af hierarkiinddelingen særligt for investeringsejendomme. Kritikken er begrundet i, at der er 

særlige forhold knyttet til opgørelsen af dagsværdien for investeringsejendomme, hvilket medfører 

at de kan gå fra niveau 2 til 3 og dermed mere skærpede oplysningskrav.  

 

Alle respondenter anfører, at oplysningskravene ved niveau 3 indeholder oplysninger på overordnet 

niveau. Oplysningskravene efter niveau 3 er et yderligere tillæg til de oplysninger, der skal gives 

efter IAS 40. Dermed vil det skabe forvirring, idet virksomheden kan give overflødige oplysninger. 

Blandt andet påpeger REESA, at videregivelsen af informationer om anvendte teknikker bør be-

grænses til kun at omfatte dem, hvor der er væsentlige variationer i dagsværdien for ejendommene.  

 

REESA er dog positive overfor brugen af følsomhedsanalyser ved eksterne vurderinger, idet en lang 

række virksomheder allerede oplyser dette som led i god forretningsskik.  

 

6.4 Analyse af den generelle holdning til dagsværdi som måleattribut 
Der er som omtalt ovenfor en bred vifte at organisationer, der har kommenteret på udkastet til stan-

darden for måling til dagsværdi. Der er modtaget 135 tilbagemeldinger, og alle synes som udgangs-

punkt, at intentionen og formålet med at udarbejde standarden er god. Der er dog flere, der har en 

række kritiske punkter til udkastet, som det foreligger, og dermed også til anvendelse af dagsværdi 

generelt. Vi vil i det følgende gennemgå og diskutere de væsentligste diskussionspunkter ved an-

vendelsen af dagsværdi generelt.  

 

Udover de punkter som vi har omtalt i afsnit 6.2, er diskussionen primært fokuseret på følgende 

områder: 

 

� hvornår skal dagsværdi anvendes 

� aktivt marked kontra ikke-aktivt marked  

 

Den første del af kritikken går på, at der i udkastet kun bliver fokuseret på, hvordan dagsværdi må-

les og ikke på, hvornår det er relevant at måle til dagsværdi. En lang række af respondenterne giver 

udtryk for, at det er et problem for konceptet, at der kun er fokuseret på, hvordan dagsværdien må-
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les. Problemstillingen er, at de to elementer hvordan og hvornår ikke kan skilles ad, da de afhænger 

af hinanden.  

 

Ovenstående leder os over i det andet store kritik punkt, som går på måling til dagsværdi på marke-

der, der er henholdsvis aktive eller ikke-aktive. Diskussionen går her ud på, at udkastet lægger op til 

nogle lidt for teoretiske regler, der er mindre anvendelige i praksis. Den teoretiske problemstilling 

bliver blandt andet påpeget af The French Banking Federation, der anfører følgende: 

 

We have doubt whether the theoretical definition of the fair value can be applied in any circum-

stances at an operational level by the preparers and can provide decision-useful information to the 

users. Not having discussed the conceptual and informative merits of the fair value definition, the 

Exposure Draft could lead to misleading interpretations.70  

 

Adskillige respondenter kommenterer på forskellig vis, hvordan det er et problem at måle dagsvær-

dien troværdigt, når markedet ikke er aktivt. Ikke-aktive markeder begrænser mulighederne for vær-

diansættelsen, da det på ejendomsmarkedet medfører en nedgang i handel med ejendomme. Dermed 

er det vanskeligere at finde sammenlignelige ejendomme og et mindre antal sammenlignelige ejen-

domme eller ingen, gør prisfastsættelsen langt vanskeligere.  

 

Endvidere kan det diskuteres, hvorvidt det er muligt at opnå en realistisk værdi ved hjælp af mark to 

market modellen på et marked, hvor der ikke er nogen aftagere. Ud fra en ren teoretisk betragtning 

må det kunne antages, at ingen aftagere på markedet medfører, at der ikke vil kunne skabes afkast. 

Det må betyde, at markedet ikke er aktivt.  

 

På baggrund af ovenstående vil måling af dagsværdi på ikke-aktive markeder derfor primært være 

begrænset til måling efter mark to model, som er omtalt i kapitel 4. Det stiller store krav til at kunne 

analysere de makroøkonomiske og ejendomsspecifikke forhold, da der som udgangspunkt ikke er 

noget grundlag af aktuelle og/eller sammenlignelige priser at støtte sig op ad.  

 

I forlængelse af problemstillingen er der flere respondenter, der både direkte og indirekte mener, at 

måling af dagsværdi kun bør være muligt på markeder, der er aktive. For eksempel anfører Crédit 

Mutuel i deres svar til IASB’s projektledelse følgende: 

                                                
70 Comment Letter: Federation Bancaire Francaise – 28. september 2009 
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Only the assets and liabilities actively traded and for which fair value could be reliable, should be 

measured at fair value. When the market is not liquid, the fair value could be very difficult to de-

terminate and not reliable71 

 

Der er flere, der som citatet ovenfor kritiserer og antyder at måling til dagsværdi på et marked, der 

ikke er aktivt, simpelthen er for usikkert og upålideligt. Kritikken føres videre, og der er nogen, der 

stiller spørgsmålstegn ved, om der overhovedet eksisterer et aktivt marked for ikke-finansielle akti-

ver. Blandt andet skriver HSBC følgende: 

 

In our view, active markets do not exist for the majority of non-financial assets and liabilities, and 

in these cases it will be very difficult to determine the fair value from perspective of other market 

participants due to the absence of observable data and liquid markets72 

 

I grove træk kan ovenstående og lignende udmeldinger tolkes som om, at problemstillingen med at 

finde aktive markeder for ikke-finansielle aktiver gør, at det kun er finansielle aktiver, der bør måles 

til dagsværdi. Denne antagelse kan begrundes i, at det ikke vil være hensigtsmæssigt og samtidig 

også imod de gældende regnskabsprincipper at skifte frem og tilbage mellem kostpris og dagsværdi, 

alt efter om markedet er aktivt eller ej.   

 

6.5 Sammenfatning 
IASB har gennem en længere periode udviklet en standard for måling til dagsværdi. Formålet med 

standarden er, at den skal erstatte nugældende standarder for aktiver og forpligtelser, som skal må-

les til dagsværdi. Vi har som følge af den internationale debat analyseret og diskuteret de forarbej-

der, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til standarden.  

 

Dagsværdistandarden skal som nævnt erstatte den vejledning af måling til dagsværdi, der findes i de 

enkelte IFRS’er med en enkelt ensartet definition af dagsværdi samt yderligere officiel vejledning 

om anvendelse af dagsværdimåling på inaktive markeder.  

 

                                                
71 Comment Letter: Crédit Muturel – 28. september 2009 
72 Comment Letter: HSBC Holdings Plc – 25. september 2009  
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På baggrund af vores gennemgang af de forskellige kommentarer som IASB har modtaget fra re-

spondenterne, er der en klar positiv indstilling til intentionen med standarden omkring at skabe en 

fælles betegnelse og dermed en større kontinuitet ved måling til dagsværdi.  

 

Dagsværdibegrebet er generelt mere accepteret som måleattribut end kostpris. Det er derfor natur-

ligt at skabe én standard, så definitioner m.v. er ensartede. Der er dog rejst kritik af standardens 

indvirkning på IAS 40. Vi vurderer, at det primært er områderne højest og bedste udnyttelse, værdi-

ansættelsesteknikker samt dagsværdihierarki, som vil få størst indvirkning på IAS 40.  

 

Højest og bedste udnyttelse kan medføre, at investeringsejendomme bliver værdiansat ud fra en 

anden anvendelse end den nuværende. I værste fald kan en værdiestimering efter denne betragtning 

medføre forkert beslutningsgrundlag for regnskabsbruger.  

 

Implementering af værdiansættelsesteknikker kan resultere i en begrænsning i opgørelsen af dags-

værdien samt have en begrænsende effekt på den løbende udvikling af modellerne. Årsagen til dette 

er, at appendikset i standarden er meget detaljeret beskrevet. 

 

Dagsværdihierarkiet indeholder regler for krav om yderligere oplysninger i årsrapporten. Oplys-

ningskravene er afhængige af, hvilke inputs der indgår i opgørelsen af dagsværdien. For investe-

ringsejendomme er konsekvensen, at måling kan være baseret på ikke-observerbare input, hvilket er 

det laveste niveau i hierarkiet. De yderligere oplysningskrav kan være omkostningskrævende for 

virksomheden, og detaljeringsgraden kan gøre årsrapporten uoverskuelig for regnskabsbrugerne.  

 

Det er vores opfattelse samt opfattelsen fra de udvalgte respondenter, at den nye standard på de 

ovenfor beskrevne punkter vil være en forringelse i forhold til de guidelines, der på nuværende tids-

punkt er i IAS 40.  

 

Endvidere bliver der rejst en kritik af troværdigheden af dagsværdibegrebet, når der fokuseres på 

ikke-finansielle aktiver. Debatten går ud på, at der ikke er tilstrækkelige aktive markeder for ikke-

finansielle aktiver, og der tages kritisk stilling til, om disse kan måles til dagsværdi i årsrapporten. 

 

Med udgangspunkt i diskussionen i kapitel 5 samt omtalte debatpunkter i nærværende kapitel finder 

vi det interessant i vores efterfølgende analyse at undersøge om virksomhederne i praksis anvender 

dagsværdi, samt om dagsværdien opgøres troværdigt og dermed afspejler udviklingen i markedet. 
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Endvidere finder vi det interessant at undersøge, om regnskabsbrugerne har væsentlig kritik af 

dagsværdi, som kunne modargumentere for anvendelsen heraf i praksis og dermed fastslå, om kost-

pris er at foretrække trods vores antagelse på baggrund af teorien.  
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7. Empirisk analyse af årsrapporter for udvalgte virksomheder 

 

I kapitel 5 har vi ud fra en teoretisk betragtning argumenteret for, at måling til dagsværdi giver stør-

re relevant information for regnskabsbrugerne end kostpris. Der opnås som udgangspunkt størst 

nytteværdi ved dagsværdi, selvom graden af troværdighed er mindre end ved kostpris.  

 

Vi har ud fra vores antagelse om, at dagsværdimodellen er mest retvisende som måleattribut, fore-

taget en undersøgelse af, hvad virksomhederne anvender i praksis. I undersøgelsen har vi inddraget 

59 virksomheder fordelt i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og England. Virksomhederne er pri-

mært udvalgt på baggrund af virksomheder, som handler og investerer i ejendomme, og som er til-

meldt foreningen European Public Real Estate Association73. Størstedelen af de udvalgte virksom-

heder er endvidere børsnoterede virksomheder. På baggrund af vores undersøgelse af målemetode 

kan vi konstatere, at 95 % af de udvalgte virksomheder jf. bilag 4 anvender dagsværdimodellen som 

måleattribut efter første indregning.  

 

På baggrund af ovenstående antagelser og observationer vil vi derfor foretage en empirisk analyse 

af udvalgte årsrapporter med det formål at undersøge, om markedsudviklingen afspejles i værdian-

sættelsen af ejendomsporteføljen, eller om dagsværdien holdes kunstigt oppe som følge af stor ela-

stik, usikkerhed og skøn.  

 

7.1 Markedsudviklingen i hovedtræk 
Der er ingen tvivl om, at den finansielle økonomiske krise har sat sit præg på ejendomsmarkedet. 

Generelt har der været afmatning på ejendomsmarkedet, og antallet af ejendomshandler er faldet i 

det seneste år, hvilket er illustreret i nedenstående figur.  

 

                                                
73 EPRA 
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Figur 7.1 

 
                                         Kilde: European Capital Market 

 

Som det fremgår af figuren, er der stadig kun få transaktioner på markedet for investeringsejen-

domme, og de gennemførte handler er primært ejendomme under pres. De få handler og færre købe-

re på markedet kan ikke undgå at medføre en vis stigning i afkastkravet. Afkastkravet på ejendom-

me herunder også kontorer, butikker og industriejendomme er steget i 4. kvartal 2008 i stort set alle 

større europæiske byer.74  

 

Årsagen til at afkastkravet ændrer sig skyldes, at afkastkravet ved investering i fast ejendom er 

sammensat af henholdsvis den risikofrie rente og en risikopræmie.75 Trods faldende rente i starten 

af 2009 er afkastkravet fortsat stigende, da risikopræmien for ejendomme er høj. I nedenstående 

figur er udviklingen i afkast for kontorejendomme og rente illustreret. 

 

                                                
74 Rapport fra European Capital Market 
75 Den risikofrie rente og risikopræmie er omtalt nærmere i kapitel 4 
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Figur 7.2 

 
Kilde: Colliers Hans Vestergaard & Nationalbanken 

 

7.2 Analyse metodik 
Vi har i vores analyse valgt at fokusere på ejendomsinvesteringer ud fra følgende tre hovedgrupper:  

 

� Erhvervsejendomme (kontor, logistik, butik m.v.)76 

� Beboelsesejendomme 

� Blandet investeringsportefølje (erhvervs- og beboelsesejendomme) 

 

Årsagen til ovenstående opdeling skyldes, at der er forskellige markedsfaktorer, hvilket alt andet 

lige vil medføre udsving i opgørelse af dagsværdi, urealiserede gevinst/tab, afkastkrav m.v. Opde-

lingen gør det derfor muligt at analysere på mere ensartede datagrundlag.  

 

Endvidere har vi fokuseret på, at virksomhederne har en vis geografisk spredning dog med hoved-

vægt på de store europæiske ejendomsmarkeder herunder primært Norden, England og Tyskland. 

 

Årsrapporterne indeholder kvalitative og kvantitative data. De kvalitative data er karakteriseret ved 

ledelsesberetningen samt tilhørende noter. De kvantitative data er selve tallene i årsrapporterne.77 

                                                
76 Porteføljen kan indeholde beboelsesejendomme, men den procentmæssige andel er væsentlig lav, hvorfor vi kategori-
sere virksomhedens portefølje som erhvervsejendomme 
77 Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen, side 25 
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Vores analyse vil primært fokusere på de kvantitative data, og de kvalitative data vil blive anvendt 

som supplement.  

 

Vi har ved udvælgelsen af årsrapporterne taget følgende væsentlige afgrænsninger med det formål 

at sikre, at årsrapporterne er repræsentative og valide som datagrundlag for vores analyse: 

 

� Årsrapporterne skal følge retningslinjerne i IFRS 

� Virksomhedernes formål er primært ejendomsinvestering (minimum 70 % af den samlede 

balancesum) 

Opfylder årsrapporterne ovenstående kriterier, vil de være relevante som datagrundlag i analysen. 

 

7.2.1 Valg af virksomheder til analyse 
For at kunne sikre det retvisende billede er udvælgelsen sket på baggrund af årsrapporter, der har 

tilstrækkelig beskrivelse af værdiansættelsesprincipper, risikofaktorer m.v. i henhold til kravene i 

IAS 40.  

 

I bilag 5 har vi opstillet en matrix, der illustrerer, hvilke oplysninger der fremgår af virksomheder-

nes årsrapporter. Således har vi sikret os, at de grundlæggende forudsætninger for at årsrapporten er 

aflagt i overensstemmelse med gældende praksis. Endvidere har alle virksomhederne revisionspå-

tegninger uden forbehold eller supplerende oplysninger, hvorfor det må forudsættes, at oplysnin-

gerne er valide.  

 

Vi har i bilag 6 lavet en oversigt over anvendte tal fra årsrapporterne, som danner grundlag for de 

anførte tal i tabellerne i dette kapitel. 

 

7.2.1.1 Virksomheder med investering i erhvervsejendomme 
Vi har på baggrund af ovenstående kriterier for udvælgelsen opstillet nedenstående tabel, hvoraf 

hovedtallene for de udvalgte virksomheder fremgår. Tabellen illustrerer hovedtal for virksomheder-

nes seneste offentliggjorte årsrapport. 
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Tabel 7.1 

Hovedtal for udvalgte årsrapporter, Erhvervsejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 

Værdi inve-
sterings-

ejendomme Egenkapital Balancesum 

Inv.ejd.i 
forhold til 

balancesum 
Anvendelse 

af IFRS 

Dades A/S 
(Danmark) 15.733.028 4.747.971 17.556.549 89,6% NEJ 

Jeudan A/S 
(Danmark) 8.634.310 2.955.112 9.426.359 91,6% JA 

Northern Logis-
tic Property ASA 
(Norge) 4.352.654 732.184 4.677.382 93,1% JA 

Norwegian Pro-
perty ASA (Nor-
ge) 20.681.076 3.786.878 21.903.012 94,4% JA 

The British Land 
Company Plc 
(England) 43.498.328 25.678.097 60.638.398 71,7% JA 

Derwent London 
Plc (England) 15.816.622 9.292.199 16.680.835 94,8% JA 
            
Total 108.716.019 47.192.441 130.882.535 83,1%   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Ovenstående virksomheder opfylder som udgangspunkt vores kriterier om anvendelse af IFRS, 

samt minimum 70 % af investeringerne skal være ejendomme. Dette er dog med undtagelse af Da-

des A/S.  

 

Dades samlede ejendomsportefølje udgør 89,6 % af balancesummen, men de anvender dog ikke 

IFRS. Den er medtaget, idet de anvender principperne for regnskabsklasse C efter årsregnskabslo-

ven, og investeringsejendomme behandles efter den særlige regel i § 38 om indregning til dagsvær-

di. Denne regel er i overensstemmelse med principperne i IAS 40. Vi har valgt at medtage denne i 

analysen, da Dades A/S er en væsentlig deltager på det danske ejendomsmarked. 

 

7.2.1.2 Virksomheder med investering i beboelsesejendomme 
For virksomheder med investering i ejendomme til beboelse har vi udvalgt følgende: 
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Tabel 7.2 

Hovedtal for udvalgte årsrapporter, Beboelsesejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 

Værdi inve-
sterings-

ejendomme Egenkapital Balancesum 

Inv.ejd.i 
forhold til 

balancesum 
Anvendelse 

af IFRS 

Jensen & Møller 
A/S (Danmark) 152.176 88.150 161.593 94,2% JA 

Dan-
Ejendomsinvestering 
A/S (Danmark) 257.524 193.841 351.279 73,3% JA 

Berlin III A/S 
(Danmark) 1.487.812 360.337 1.514.722 98,2% JA 
            
Total 1.897.512 642.328 2.027.594 93,6%   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Virksomhederne i dette segment opfylder alle vores kriterier. 

 

7.2.1.3 Virksomheder med investering i blandet ejendomme 
For virksomheder med investering i blandet ejendomsportefølje har vi udvalgt følgende: 

 

Tabel 7.3 

Hovedtal for udvalgte årsrapporter, virksomheder med blandet ejendomsportefølje 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 

Værdi inve-
sterings-

ejendomme Egenkapital Balancesum 

Inv.ejd.i 
forhold til 

balancesum 
Anvendelse 

af IFRS 

Victoria Proper-
ties A/S (Dan-
mark) 1.835.046 398.212 1.939.048 94,6% JA 

Tower Group 
A/S (Danmark) 4.557.721 263.553 4.887.659 93,2% JA 

Nordicom A/S 
(Danmark) 3.867.786 1.043.165 5.625.325 68,8% JA 

Minerva Plc 
(England) 4.390.731 -403.534 7.005.751 62,7% JA 

Colonia Real 
Estate AG (Tysk-
land) 6.224.231 1.678.558 6.913.926 90,0% JA 

TAG AG (Tysk-
land) 4.626.390 1.893.794 6.253.266 74,0% JA 
            
Total 25.501.906 4.873.749 32.624.975 78,2%   

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, opfylder Nordicom og Minerva ikke vores krav om, at ejen-

domsporteføljen skal udgøre 70 % af balancesummen.  

 

Nordicom afviger grundet store likvide beholdninger samt investeringsejendomme under udvikling. 

Hovedaktiviteten er dog klart investeringsejendomme, hvorfor afvigelsen på 1,2 % kan accepteres. 

 

Minerva har en lidt større afvigelse på 7,3 %. Afvigelsen skyldes ligeledes store likvide beholdnin-

ger samt reklassificering af investeringsejendomme til handelsejendomme, hvilket er kutyme ved 

salg af investeringsejendomme i de udenlandske ejendomsselskaber. Grundet disse forhold kan vi 

acceptere afvigelsen. 

 

7.2.2 Analyse af afvigelse ved realiserede salg i forhold til dagsværdi 
Opgørelse af dagsværdi indeholder en række estimerede skøn, hvorfor det må antages, at dagsvær-

dien ikke afspejler den præcise salgsværdi. Det er generelt accepteret på markedet, at der vil være et 

vist spænd i afvigelsen mellem faktisk salgsværdi og opgjort dagsværdi. Vi ønsker derfor at belyse, 

om den procentmæssige afvigelse ligger indenfor et acceptabelt niveau, og dermed om dagsværdien 

opgøres troværdigt alene ud fra denne betragtning.   

 

Tallene i nedenstående tabeller er opgjort på baggrund af virksomhedernes seneste to årsrapporter. 

Det mest præcise datagrundlag ville være at måle på de senest opgjorte kvartalsrapporter. Idet dags-

værdien i disse rapporter opgøres løbende, vil tidsforskydningen mellem tidspunktet for salg og 

seneste opgjorte dagsværdi være begrænset. Vi har vurderet, at det ikke er muligt at opnå det nød-

vendige datagrundlag på baggrund af kvartalsrapporterne for de udvalgte virksomheder, da oplys-

ningerne ikke er detaljerede nok til analysegrundlag. Tallene i nedenstående tabeller (afsnit 7.2.2.1 

til 7.2.2.3) er fremkommet på baggrund af årsrapporternes oplysninger om afgang under investe-

ringsejendomme samt realiseret gevinst/tab i perioden.78  

 

7.2.2.1 Virksomheder med investering i erhvervsejendomme 
I nedenstående tabel fremgår opgørelsen af realiseret salgssum i forhold til indregnet dagsværdi. 

Der er kun medtaget de virksomheder, som i de seneste to indkomstår har afhændet investerings-

ejendomme. 

                                                
78 Vi har rettet henvendelser til en række af de udvalgte virksomheder i forsøg på, at fremskaffe mere detaljerede og 
præcise oplysninger om solgte investeringsejendomme, men har ikke haft positiv feedback herpå. 
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Tabel 7.4 

Salgssum i forhold til dagsværdi, Erhvervsejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed Regnskabsår 

Salg af ejen-
domme, 
salgssum 

Dagsværdi af 
solgte ejen-

domme Afvigelse 
Afvigelse 

i % 
Værdiansættelses-

model 
Ekstern/intern 

vurdering 

Dades A/S 
(Danmark) 2008/09 7.612 6.850 762 11,1% DCF I 

Dades A/S 
(Danmark) 2007/08 175.585 143.332 32.253 22,5% DCF I 
                

Jeudan A/S 
(Danmark) 2007 2.296 4.754 -2.458 -51,7% NI I 
                

Norwegian 
Property 
ASA (Norge) 2008 1.010.601 984.582 26.019 2,6% DCF E 

Norwegian 
Property 
ASA (Norge) 2007 204.612 195.933 8.679 4,4% DCF E 
                
The British 
Land Com-
pany Plc 
(England) 2008/09 15.131.593 16.547.929 -1.416.336 -8,6% DCF E 
The British 
Land Com-
pany Plc 
(England) 2007/08 25.486.944 25.243.319 243.625 1,0% DCF E 
                
Derwent 
London Plc 
(England) 2008 555.238 546.060 9.177 1,7% DCF E 
Derwent 
London Plc 
(England) 2007 2.370.526 1.597.264 773.262 48,4% DCF E 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Da dagsværdien påvirkes af markedsforholdene, må det forventes at denne ændres afhængigt af 

tidshorisonten. Dagsværdien på statustidspunktet kan derfor meget sandsynligt variere i forhold til 

den realiserede salgssum. Ud fra denne betragtning vil der altid være afvigelser i forhold til den 

målte dagsværdi, når et salg realiseres. Vi finder det interessant at undersøge årsager til afvigelser, 

der er større end +/- 10 %.  

 

Ud fra vores antagelse om en afvigelse på +/- 10 % er der tre virksomheder, der ligger indenfor det-

te spænd. Norwegian Property og British Land Company ligger indenfor relativt små afvigelser, 

hvorfor det kan antages, at dagsværdien opgøres troværdigt, og årsrapporterne afspejler det faktiske 

afkast af den samlede investering. En af årsagerne til de lave afvigelser formoder vi skyldes, at 
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ejendommene er solgt umiddelbart efter statustidspunktet. Dermed er der tale om en kort tidshori-

sont fra måling til dagsværdi til et egentligt salg.   

 

Derwent London ligger med en afvigelse på 1,7 % i 2008 men afviger med 48,4 % i 2007, hvorfor 

der ikke er kontinuitet i afvigelsesprocenten. I 2007 har virksomheden købt aktiviteten i en mindre 

ejendomsinvesteringsvirksomhed. Efterfølgende har virksomheden frasolgt de ejendomme, der ikke 

indgik i koncernens investeringsstrategi, hvilket har resulteret i nogle markante gevinster. Vi for-

moder, at ejendommene er erhvervet til en pris, der er væsentlig lavere end markedsværdien, og 

virksomheden har ikke umiddelbart efter første indregning reguleret til dagsværdi.   

 

De virksomheder, der afviger fra vores 10 % interval, er Dades og Jeudan, hvor Dades har positive 

afvigelser, og Jeudan har en markant negativ afvigelse. Vi har forsøgt at kontakte Dades og Jeudan, 

for at finde årsagen til disse afvigelser. Hverken Dades eller Jeudan har reageret på vores henven-

delse, og vi kan derfor umiddelbart ikke konkludere, om der er tale om stor tidsforskydning fra må-

ling til salg, væsentlig ændring i markedsforhold eller subjektive skønsmæssige antagelser, der le-

der til forkert værdiansættelse.  

 

Tager vi herefter udgangspunkt i den anvendte værdiansættelsesmodel, samt om der er tale om eks-

tern eller intern vurdering, kan vi konstatere, at der er mindst afvigelse ved anvendelse af DCF-

modellen, hvor værdien er understøttet af eksterne valuarer. Endvidere viser tabellen, at de virk-

somheder som ikke benytter eksterne valuarer, er de danske virksomheder. Disse virksomheder er 

også dem med størst procentmæssige afvigelse. 

 

7.2.2.2 Virksomheder med investering i beboelsesejendomme 
I nedenstående tabel fremgår opgørelsen af realiseret salgssum i forhold til indregnet dagsværdi. 

Der er kun medtaget, de virksomheder som i de seneste to indkomstår har afhændet investerings-

ejendomme. 
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Tabel 7.5 

Salgssum i forhold til dagsværdi, Beboelelsesejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed Regnskabsår 

Salg af ejen-
domme, 
salgssum 

Dagsværdi af 
solgte ejen-

domme Afvigelse 
Afvigelse 

% 
Værdiansættelses-

model 
Ekstern/intern 

vurdering 
Jensen & 
Møller A/S 
(Danmark) 2008 5.683 3.874 1.809 46,7% 

Sammenlignelige 
priser I 

Jensen & 
Møller A/S 
(Danmark) 2007 14.571 9.102 5.469 60,1% 

Sammenlignelige 
priser I 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Jensen & Møller er den eneste virksomhed, som har frasolgt ejendomme i perioden. Som det frem-

går af tabellen, er der markante afvigelser i dagsværdien set i forhold til salgssummen. Set fra et 

teoretisk synspunkt er sammenlignelige priser ikke særlig anvendelige grundet manglende sammen-

lignelighed. Ud fra ovenstående afvigelse understøttes teorien yderligere. Vi kan dog ikke konklu-

dere, om afvigelsen skyldes manglende tilpasning af de sammenlignelige priser eller ændringer i 

markedet. Virksomhedens årsrapport giver ikke indikation herom, hvorfor vi ikke kan foretage 

yderligere antagelser. 

 

Vi kan dog i forbindelse med ovenstående bemærke, at segmentet beboelsesejendomme er den type 

ejendomme, der er mest prisfølsomme. Det skal forstås på den måde, at denne type ejendomme kan 

undergå store værdiændringer indenfor kort tidshorisont, hvorimod erhvervsejendomme ofte er me-

re stabile.  

 

7.2.2.3 Virksomheder med investering i blandet ejendomme 
I nedenstående tabel 7.6 fremgår opgørelsen af realiseret salgssum i forhold til indregnet dagsværdi. 

Der er kun medtaget de virksomheder, som i de seneste to indkomstår har afhændet investerings-

ejendomme. 

 

Generelt for alle tre virksomheder er afvigelsesprocenten udenfor 10 % intervallet lige med undta-

gelse af Tag AG i år 2008 samt Minerva. 

 

Nordicom afviger med 15 % i 2008 og 93,4 % i 2007. Med hensyn til afvigelsen i 2007 kan vi ikke 

foretage en konkret vurdering heraf, da der i den realiserede gevinst indgår salg af domicilejendom. 
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Det må derfor antages, at en væsentlig del af den realiserede gevinst vedrører salget af domicilejen-

dommen, idet domicilejendomme ikke løbende indregnes til dagsværdi.  

 

Colonia har ikke solgt nogen ejendomme i 2007 men har i 2008 realiseret en gevinst på 12,1 % set i 

forhold til dagsværdien. Det er ikke direkte til at vurdere, om årsagen er det svingende renteniveau i 

perioden, en forsigtig værdiansættelse eller tidshorisonten.  

 

I 2008 afviger Tag AG indenfor et acceptabelt niveau, men i 2007 ligger afvigelsen på 20,7 %. År-

sagen til denne afvigelse kan være begrundet i, at ejendommene er afhændet på et tidspunkt, hvor 

markedet og priserne fortsat har været hurtigt opadgående i forhold til tidspunktet for måling af 

dagsværdien.  

Tabel 7.6 

Salgssum i forhold til dagsværdi, virksomheder med blandet ejendomsportefølje 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed Regnskabsår 

Salg af 
ejendomme, 

salgssum 

Dagsværdi 
af solgte 

ejendomme Afvigelse 
Afvigelse 

% 
Værdiansættelses-

model 
Ekstern/intern 

vurdering 

Nordicom A/S 
(Danmark) 2008 145.350 126.394 18.956 15,0% NI I 

Nordicom A/S 
(Danmark) 2007 206.600 106.810 99.790 93,4% NI I 
                

Minerva Plc 
(England) 2008/09 22.775 23.579 -804 -3,4% DCF E 
                

Colonia Real 
Estate AG 
(Tyskland) 2008 17.516 15.625 1.892 12,1% DCF E 
                

TAG AG 
(Tyskland) 2008 331.894 313.551 18.343 5,9% DCF E 

TAG AG 
(Tyskland) 2007 603.701 500.099 103.602 20,7% DCF E 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

 7.2.2.4 Resultat af analyse 
Grundet tidshorisonten på 12 måneder vil analysen alt andet lige medføre afvigelser, med mindre 

der er tale om et marked, der er konstant. Derfor kan en del af de opgjorte afvigelser være udledt af 

svingningerne på markedet. Vi mener dog stadigvæk, at analysen udtrykker en trend, idet der gene-

relt er tale om positive afvigelser til trods for et marked i nedgang, hvilket fremgår af figur 7.1.  
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Det fremgår af ovenstående, at det mindste udsving ligger indenfor virksomheder, der investerer i 

erhvervsejendomme. Dette kan begrundes i de faktorer, der indgår i værdiansættelsesmodellen her-

under opgørelsen af de fremtidige pengestrømme, da erhvervslejemål ofte er kendetegnet ved mere 

stabilitet i form af lange og uopsigelige lejekontrakter.  

 

Generelt viser alle tre grupper, at de virksomheder, der anvender DCF modellen samt understøtter 

beregningerne med eksterne valuar vurderinger og markedsrapporter, opnår de mindste afvigelser. 

Modsætningsvis kan vi konkludere, at interne værdiansættelser, hvilket primært er kendetegnet ved 

de danske virksomheder, afviger i væsentlig grad.  

 

7.2.3 Analyse af urealiseret værdiregulering  
Til understøttelse af hvorvidt dagsværdien opgøres troværdigt, finder vi det interessant at undersø-

ge, om de foretagne værdireguleringer afspejler udviklingen i markedet. Siden 2008 er antallet af 

handler faldet markant jf. figur 7.1. Dette har medført faldende priser og generelt afmatning på 

ejendomsmarkedet. De faldende priser bør på et eller andet niveau afspejles i de opgjorte dagsvær-

dier.  

 

7.2.3.1 Virksomheder med investering i erhvervsejendomme 
I tabel 7.7 har vi oplistet de urealiserede dagsværdireguleringer for de seneste 4 indkomstår. Gene-

relt viser udviklingen som forventet, at der er fremgang i perioden indtil 2007, hvorefter der opleves 

markante værditab.  

 

I forhold til det generelle billede for virksomheder med investeringer i erhvervsejendomme afviger 

Dades, som over hele perioden har positive dagsværdireguleringer. Ved nærmere gennemgang af 

ejendomsporteføljen kan vi konstatere, at Dades ejer en række butikscentre, hvor der i 2007/08 er 

kommet tilgang i form af tilbygning og nyopførsel. Periodens positive dagsværdireguleringer kan 

således være begrundet i øgede positive pengestrømme fra lejepotentiale m.v. Dades har endvidere i 

2008/09 fastholdt afkastprocenterne, hvorfor der ikke er foretaget værdireguleringer på den eksiste-

rende portefølje. 
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Tabel 7.7 

Urealiseret værdiregulering, Erhvervsejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 2008 (09) 2007 (08) 2006 (07) 2005 (06) 

Dades A/S 
(Danmark) 0 238.735 690.354 878.612 

Jeudan A/S 
(Danmark) -250.879 121.454 279.788 768.613 

Northern Logis-
tic Property ASA 
(Norge) -410.252 104.062 20.320 - 

Norwegian Pro-
perty ASA (Nor-
ge) -3.019.337 1.140.016 355.925 - 

The British Land 
Company Plc 
(England) -21.837.185 -14.701.844 11.497.355 12.454.266 

Derwent London 
Plc (England) -4.604.801 916.346 2.479.412 1.351.015 
          
Total -30.122.454 -12.181.231 15.323.154 15.452.506 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

7.2.3.2 Virksomheder med investering i beboelsesejendomme 
Tabel 7.8 viser overordnet samme tendens som tabel 7.7, set ud fra totalen. Dog skyldes det store 

nedskrivninger i Berlin III. Herudover følger Jensen & Møller ligeledes tendensen og nedskriver i 

både 2007 og 2008 i lighed med Berlin III.  

 

Tabel 7.8 

Urealiseret værdiregulering, Beboelelsesejendomsvirksomheder 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 2008 (09) 2007 (08) 2006 (07) 2005 (06) 

Jensen & Møller 
A/S (Danmark) -28.473 -24.381 21.509 69.043 

Dan-
Ejendomsinvestering 
A/S (Danmark) 14.758 40.422 7.762 26.063 

Berlin III A/S 
(Danmark) -195.233 -42.717 102.799 - 
          
Total -208.948 -26.676 132.070 95.106 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

Den sidste virksomhed i dette segment, Dan-Ejendomsinvestering, opskriver til gengæld alle årene. 

Dan-Ejendomsinvestering har opskrevet med følgende begrundelse: 
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Den samlede dagsværdiregulering udgør 14,8 mio.kr. Reguleringen består af en positiv regulering 

på 20,8 mio.kr. som følge af ejendommenes øgede driftsresultat, og en negativ regulering på mio.kr. 

6,0 som følge af de ændrede afkastkrav. Den gennemsnitlige værdi af ejendommene udgør ultimo 

2008 kr. 8.133 pr. m279 

 

Umiddelbart virker det urealistisk, at der foretages opskrivninger i 2008. Vi har dog sammenlignet 

den anførte kvadratmeterpris med realkreditrådets prisstatistik for 4. kvartal 2008 for området Van-

løse, hvor virksomhedens investeringsejendomme er placeret. Denne sammenligning viser, at kva-

dratmeterprisen for ejerlejligheder i 4. kvartal 2008 er ca. 19.900 jævnfør statistikken.80 Ud fra den-

ne prisindikation ligger Dan-Ejedomsinvestering væsentlig under markedsprisen ultimo 2008. Vi vil 

dog ikke argumentere for, at der burde have været yderligere opskrivninger, idet forskelle kan være 

begrundet i lejlighedernes stand, beliggenhed mv.  

 

7.2.3.3 Virksomheder med investering i blandet ejendomme 
Det overordnede billede viser samme tendens som i tabel 7.7 og 7.8.  

 

Tabel 7.9 

Urealiseret værdiregulering, virksomheder med blandet ejendomsportefølje 
Tallene er i 1.000 DKK 

Virksomhed 2008 (09) 2007 (08) 2006 (07) 2005 (06) 

Victoria Proper-
ties A/S (Dan-
mark) 78.552 117.449 0 - 

Tower Group 
A/S (Danmark) 1.031 142.457 115.637 - 

Nordicom A/S 
(Danmark) -41.015 72.017 244.591 443.003 

Minerva Plc 
(England) -2.463.317 -2.413.675 191.664 119.308 

Colonia Real 
Estate AG (Tysk-
land) -426.168 451.238 319.458 62.817 

TAG AG (Tysk-
land) -139.326 225.659 86.176 56.043 
          
Total -2.990.244 -1.404.855 957.526 681.172 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter 

 

                                                
79 Årsrapport 2008, side 5 
80 www.stat.realkreditraadet.dk 
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Victoria Properties afviger idet, der foretages opskrivninger i både 2007 og 2008. På baggrund af 

årsrapporten for 2008 er begrundelsen for opskrivningen, at virksomheden har erhvervet ejendom-

mene på projektstadiet, og først nu er disse færdigopførte og fuldt udlejede. Endvidere er tomgangs-

lejen reduceret, og der er mere stabile vilkår i de indgåede lejekontrakter.81 Med dette i mente må vi 

antage, at de foretagne opskrivninger vurderes til at være retvisende. Hertil skal det bemærkes, at 

det ikke havde været muligt at gennemskue dette, såfremt de restriktive oplysningskrav i henhold til 

IAS 40 ikke var opfyldt.  

 

Tower Group har markante opskrivninger i både 2006 og 2007 og opskriver ligeledes i 2008 trods 

udviklingen i markedet. Vi mener, set i lyset af den kritik der har været i medierne, herunder blandt 

andet om Tower Group er en going concern virksomhed, at værdiansættelsen i Tower Group ikke 

tager højde for de faktiske makroøkonomiske faktorer og udviser en for tidlig optimisme på ejen-

domsmarkedet.82 Der er dog ikke tilstrækkelige oplysninger i årsrapporten, der gør, at vi kan foreta-

ge yderligere antagelser samt begrunde afvigelserne. 

 

7.2.3.4 Resultat af analyse 
Overordnet set foretager virksomhederne værdireguleringer i overensstemmelse med den generelle 

udvikling på markedet, og de ændringer finanskrisen har på de makroøkonomiske faktorer. Enkelte 

virksomheder afviger dog denne betragtning men har ud fra vores undersøgelse ovenfor nogle ac-

ceptable argumenter herfor.  

 

7.2.4 Analyse af anvendt afkastkrav ved måling til dagsværdi for udvalgte virksomheder 
Når virksomhederne beregner investeringsejendommenes dagsværdi, sker dette på baggrund af et 

forventet afkastkrav. Afkastkravet kan variere afhængigt af, hvem der foretager værdiansættelsen. 

En lille ændring i afkastkravet kan medføre store udsving i dagsværdien. Som følge heraf finder vi 

det interessant at foretage en sammenligning af det anvendte afkastkrav ved opgørelse af dagsvær-

dien i årsrapporterne og det faktiske afkastkrav på markedet for handlede ejendomme.  

 

Vi har til vores analyse udvalgt enkelte af ovenstående virksomheder. Årsagen til, at vi kun har ud-

valgt en række af virksomhederne, skyldes enten manglende gennemskuelige oplysninger i årsrap-

porten om afkastkrav eller manglende sammenlignelige afkastkrav. Vi har ved vores datafangst 

                                                
81 Årsrapport 2008, side 36 
82 Børsen.dk 9. november 2009, Tower Group kæmper for at overleve 
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konstateret, at der primært kun findes markedsrapporter for erhvervsejendomme,83 hvorfor analysen 

primært er begrænset til virksomheder med investering i erhvervsejendomme. 

 

Vores analyse vil tage udgangspunkt i oplysningerne i årsrapporter for indkomståret 2008 samt 

markedsrapporter fra ejendomsmægler og foreninger.84 Analysen vil være begrænset til sammenlig-

ning af det gennemsnitlige afkastkrav. Endvidere vil sammenligning ske på baggrund af ejendom-

menes art (kontor, detail, beboelse m.v.) og beliggenhed. Idet analysen sker på baggrund af gen-

nemsnitligt afkastkrav ved værdiansættelsen, og gennemsnitligt afkastkrav i markedet for samme 

type ejendomme, vil det være naturligt, at der opstår en afvigelse. Som følge heraf har vi vurderet, 

at en procentmæssig afvigelse på +/- 10 % er acceptabel.  

 

Grundet manglende oplysning om fordeling af afkastkravet for virksomheder med investering i 

blandet ejendomsportefølje har vi ikke medtaget disse i vores analyse. Vi vurderer, at afvigelsen i 

afkastkravet bliver for stor, da vi ikke kan foretage en korrekt fordeling mellem erhvervsejendomme 

og beboelsesejendomme. Analysen vil derfor ikke være anvendelig, da vi vil skulle lave for mange 

antagelser. 

 

Tabel 7.10 illustrerer afkastkravet for seks udvalgte virksomheder, hvilket hovedsageligt er virk-

somheder med investering i erhvervsejendomme.  

 

Tabel 7.10 

Virksomhed 
Ejendomstype 

(primær) Beliggenhed (primær) 

Anvendt 
afkastkrav 
jf. årsrap-
port (gns.) 

Afkastkrav 
marked 
(2008/1. 

kvt. 2009) 
%-mæssig 
afvigelse 

Dades A/S Kontor Storkøbenhavn 5,89% 5,50% 7,09% 
Jeudan Kontor Storkøbenhavn 5,30% 5,50% -3,64% 
Nothern Logistic Property  Logistik Fordelt i Sverige 8,00% 8,25% -3,03% 
The British Land Company Plc Detail England, Wales, Irland 7,30% 7,27%* 0,41% 
The British Land Company Plc Kontor London 7,20% 7,27%* -0,96% 
Derwent London Plc Kontor London 7,10% 6,84% 3,80% 
Dan-Ejendomsinvestering A/S Ejerlejligheder Vanløse 4,44% 4,20% 5,71% 
*Afkastkrav er opgjort på baggrund af markedsrapport for 1. kvt. 2009, da virksomheden har status 31/3 2009. 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af årsrapporter samt markedsanalyser fra Colliers & LSH 

 

                                                
83 Markedsrapporter som er nemt tilgængelige via internetdatabaser 
84 Der er primært anvendt markedsrapporter fra Colliers & Lambert Smith Research 
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Som det fremgår af ovenstående tabel, afviger alle virksomhedernes afkastkrav fra afkastkravet i 

markedet. Den procentmæssige afvigelse ligger mellem -3,64 % til 7,09 %. Da markedsafkastkravet 

er opgjort som gennemsnit af en række handler i forskellige områder, forskel i tidsinterval for må-

ling m.v., har vi ovenfor argumenteret for, at en afvigelse på +/- 10 % er acceptabel. Heraf kan vi 

konkludere, at de anvendte afkastkrav til måling af dagsværdi i årsrapporterne har reference til af-

kastkravet i markedet.  

 

7.3 Sammenfatning 
På baggrund af en markedsundersøgelse af målemetode for indregning af investeringsejendomme 

har vi konstateret, at størstedelen af større virksomheder anvender dagsværdi som måleattribut. Vi 

har som følge heraf foretaget en række analyser til vurdering af, om dagsværdien i årsrapporterne er 

troværdige.  

 

Den første analyse har til formål, at undersøge om dagsværdien afspejler den konstaterede salgs-

værdi ved efterfølgende salg. Analysen viser, at der er enkelte virksomheder, som har væsentlig 

afvigelse mellem den opgjorte dagsværdi og efterfølgende salgsværdi, hvor afvigelsen er større end 

+/- 10 %. Ved nærmere gennemgang af disse virksomheders årsrapporter kan afgivelsen dog be-

grundes. Som følge heraf vurderer vi, at afvigelsen ikke er et direkte udtryk for forkert opgørelse af 

dagsværdien men efterfølgende ændringer i markedet, strategi m.v. Tidsforskydningen ved anven-

delsen af værdierne i årsrapporten har derfor afgørende betydning.  

 

I analysen kan vi endvidere konstatere, at der er mindst procentmæssig afvigelse i virksomheder, 

som anvender DCF-modellen som målemetode og endvidere understøtter beregningen med vurde-

ring fra eksterne valuarer.  Der er i disse virksomheder foretaget en række følsomhedsanalyser i 

forbindelse med fastsættelsen af dagsværdien. Disse virksomheder vedrører primært de udenlandske 

virksomheder. De danske virksomheder anvender udelukkende interne vurderinger, og er også de 

virksomheder, som har størst procentmæssige afvigelse. Ud fra dette kan vi konkludere, at for at 

opnå en mere nøjagtig og troværdig dagsværdi er det vigtigt, at der foretages følsomhedsanalyser i 

forbindelse med værdiansættelsen.  

 

Udviklingen på markedet har været faldende antal gennemførte ejendomshandler samt stigende 

afkastkrav m.v. i 2008. Vi har undersøgt, om denne udvikling bliver afspejlet i virksomhedernes 

årsrapporter i form af nedskrivninger. Udviklingstendensen er primært, at alle virksomheder foreta-
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ger opskrivninger frem til 2007, hvorefter ejendomsporteføljerne bliver nedskrevet. Der er dog en-

kelte virksomheder, som fortsat opskriver i 2007 og 2008. Ved nærmere gennemgang af årsrappor-

terne kan vi konstatere, at opskrivningerne primært er begrundet i bedre budgetter for ejendommene 

som følge af mindre tomgangsleje, bedre lejeaftaler m.v. 

 

Til sidst har vi undersøgt, om de anvendte afkastkrav i årsrapporterne har reference til realiseret 

afkastkrav i markedet. Denne analyse er dog primært begrænset til virksomheder med investering i 

erhvervsejendomme, da vi ikke kan fremskaffe oplysninger om afkastkrav for beboelsesejendom-

me. Med udgangspunkt i en accepteret procentmæssig afvigelse på +/- 10 % gælder for alle virk-

somheder i analysen, at der er sammenhæng til afkastkravet i markedet. Vores analyse af afkastkra-

vet har således ikke givet anledning til kritiske bemærkninger. 

 

På baggrund af de foretagne analyser kan vi konstatere, at dagsværdien efter bedste evne bliver op-

gjort troværdigt. Der er enkelte virksomheder, som afviger væsentligt, men grundet oplysninger i 

årsrapporterne mener vi, at afvigelserne kan accepteres, da der er tale om særlige forhold. Trovær-

digheden øges væsentligt i de virksomheder, som på baggrund af uafhængige valuarvurderinger 

samt interne værdiberegninger har foretaget følsomhedsanalyser. Virksomhederne er her i bedre 

stand til at vurdere de påvirkninger, ændringer i markedsfaktorerne har på værdiansættelsen. Virk-

somhederne kan således bedre vurdere og argumentere for de anvendte forudsætninger. 

 

Vi må på baggrund af vores analyse konstatere, at årsrapporterne ikke kan anvendes alene som be-

slutningsgrundlag. Årsagen er, at oplysningerne i årsrapporten ikke er specificeret for hver enkelt 

ejendom i porteføljen.  

 

Ud fra analyserne i dette kapitel vil vi afslutningsvis undersøge, om udvalgte regnskabsbrugere er 

enige i vores antagelser i afhandlingens kapitel 4-7. 
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8. Undersøgelse af regnskabsbrugernes syn på dagsværdi 
 

Vi har i analysen i kapitel 4 og 5 konkluderet, at dagsværdi er mest relevant at anvende som måleat-

tribut. Endvidere kan vi på grundlag af vores analyse i kapitel 7 konstatere, at kun 5 % af en række 

udvalgte virksomheder anvender kostpris som måleattribut. Derfor finder vi det interessant at un-

dersøge, om regnskabsbrugernes syn på dagsværdi og kostpris er i overensstemmelse med vores 

konklusioner. Vi vil på baggrund af vores analyse af forarbejderne til udkast til ny standard for må-

ling til dagsværdi undersøge, hvilken effekt en implementering vil have for regnskabsbrugerne.  

 

Motivationen for at undersøge regnskabsbrugernes holdninger til dagsværdi og kostpris er at be- 

eller afkræfte de analyser og konklusioner, vi har foretaget i afhandlingens foregående kapitler. Un-

dersøgelsen vil blive foretaget på baggrund af en række interviews med udvalgte regnskabsbrugere.  

 

8.1 Forløb og tilrettelæggelse af interview 
Vi har valgt at foretage interview, der er delvist strukturerede. Et delvist struktureret interview er 

kendetegnet ved, at interviewet styres på grundlag af en interviewguide med en række emner og 

synspunkter, som vi skal have afdækket respondenternes holdninger til. Interviewguiden er udar-

bejdet ud fra en række hypoteser således, at vi får berørt de synspunkter, vi har diskuteret i afhand-

lingens kapitel 4-7. Til inspiration for vores spørgsmål har vi afholdt interview med Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen for at undersøge baggrunden for deres notat, som er omtalt i vores indledning til 

afhandlingen. Endvidere har vi haft kontakt til revisorer og internationale ejendomsvaluarer for at få 

yderligere inspiration til udarbejdelse af relevante hypoteser og spørgsmål. 

 

8.1.1 Hypoteser til interview 
Vores hovedhypotese er følgende, som vi på baggrund af interviews vil forsøge at be- eller afkræfte 

ved hjælp af underliggende hypoteser. 

 

 

 

 

 

 

Regnskabsbrugerne anser dagsværdi som den mest retvisende måleattribut 
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For investeringsejendomme betyder et aktivt marked, at det er muligt at understøtte værdierne op-

gjort på baggrund af beregningsmodeller med aktuelle og/eller sammenlignelige priser. Når dette 

ikke er til stede, er markedet mindre aktivt og medfører derfor, at risikoen i de skønsmæssige anta-

gelser ved værdiansættelsen bliver væsentlig større. Dette medfører følgende hypotese: 

 

 

Kritikken af kostprismodellen er, at der foretages systematiske afskrivninger på trods af, at investe-

ringsejendommen reelt ikke værdiforringes som omtalt i afsnit 5.2.  

 

 

Ud fra vores diskussion i afsnit 5.1 nåede vi frem til, at valget af måleattribut giver forskellig nytte-

værdi afhængigt af regnskabsbrugernes præferencer. Ud fra dette opstilles følgende hypotese: 

 

 

I afsnit 5.2 er det belyst, at kostprismodellen kan medføre en skjult reserve grundet manglende ind-

regning til dagsværdi, hvorimod dagsværdimodellen kan indikere regnskabsmanipulation i form af 

for høje eller lave dagsværdimålinger. Herudfra kan følgende hypotese opstilles: 

 

 

Vores analyse og diskussion i kapitel 6 har vist, at en implementering af en ensartet standard for 

måling af dagsværdi for alle aktiver og forpligtelser vil have indflydelse på måling af investerings-

ejendomme.  

Hypotese 1: Regnskabsbrugerne foretrækker anvendelse af kostprismodellen, når markedet er 

mindre aktivt, hvorimod dagsværdimodellen foretrækkes på et aktivt marked 

Hypotese 2: Usikkerheden ved dagsværdimodellen er mere acceptabel end den systematiske 

værdiforringelse ved kostprismodellen 

Hypotese 3: Kostprismodellen giver regnskabsinformation, som anses for mest troværdig, mens 

regnskabsinformation efter dagsværdimodellen anses for mest relevant 

Hypotese 4: Det grundlæggende i den formueorienterede teori er indregning til dagsværdi. For 

investeringsejendomme indeholder dagsværdimodellerne en række skønsmæssige antagelser, 

hvorved manipulation kan skjules 
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8.2 Valg af interviewpersoner 
For at sikre en tilfredsstillende kvalitet i indsamlingen af data på baggrund af interviews har vi fore-

taget en stratificeret udvælgelse af interviewpersoner. Der anvendes en stratificeret udvælgelse, da 

vi vil interviewe personer, der har et tilstrækkeligt kendskab til måling af investeringsejendomme til 

dagsværdi og kostpris. Det er således nøje udvalgte repræsentanter fra de valgte grupper af regn-

skabsbrugere, der udvælges, da vi således sikrer, at kvaliteten i informationerne er anvendelige til at 

be- eller afkræfte afhandlingens specifikke problematik.  

 

Vi har overordnet valgt to grupper af regnskabsbrugere – ejendomsinvestorer og kredit- og realkre-

ditinstitutter.  

 

Ejendomsinvestorer har en praktisk tilgang til måling af investeringsejendomme, da de løbende 

måler deres investeringsejendomme i forbindelse med driften samt regnskabsaflæggelsen. Denne 

gruppe besidder en vis viden omkring reglerne for måling af investeringsejendomme og har derud-

over et vist kendskab til markedet og de faktorer, der kan påvirke værdiansættelse til dagsværdi.  

 

Ved udvælgelsen af ejendomsinvestorer har vi fokuseret på professionelle aktører, der har et omfat-

tende kendskab til den i afhandlingen rejste problemstilling. Vi vil således kun inddrage private 

investorer, der i form af deres erhverv vurderes at have et tilstrækkeligt kendskab til afhandlingens 

emne og problemstilling.   

 

På baggrund af ovenstående har vi interviewet følgende ejendomsinvestorer: 

 

ATP Ejendomme A/S Virksomheden er en væsentlig deltager på markedet for ejendomsinveste-
ringer, hvor virksomhedens ejendomsportefølje ved udgangen af 2008 
havde en markedsværdi på ca. mia.kr. 10,2.85  

PenSam PenSam foretager en lang række investeringer og beskæftiger sig bl.a. 
med investering i ejendomme i både Danmark og udlandet.86  

                                                
85 www.atp-ejendomme.dk 
86 www.pensam.dk 

Hypotese 5: Trods ændringer ved implementering af standard for måling til dagsværdi anses 

dagsværdi stadigvæk som den mest relevante måleattribut for investeringsejendomme 
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Pension Danmark Virksomheden investerer i bolig- og erhvervsejendomme. Ejendomspor-
teføljen udgjorde medio 2009 mia.kr. 4,4.87  

Lars Wismann Direktør i virksomheden Wismann Property Consult A/S samt stifter af 
foreningen Danske Ejendomsinvestorers Forening. Lars Wismann er fast 
tilknyttet skribent på Økonomisk Ugebrev og Aktienugebrevet, ligesom 
han ofte skriver i og refereres i en række aviser.88 

Lars Thylander Stifter af og bestyrelsesformand i Thylander Gruppen. Endvidere er han 
medlem af bestyrelsen i en række ejendomsselskaber som Victoria Pro-
perties A/S, EI Invest Berlin I ApS samt TG Partners Holding A/S. Lars 
Thylander er oprindeligt uddannet Statsautoriseret ejendomsmægler og 
har derfor indgående kendskab til værdiansættelsesprincipper for ejen-
domme.89 

 

For yderligere information om investorerne samt referat af interview henvises til bilag 7-11. 

 

Det er vores vurdering, at de fem interviewpersoner har nogle generelle syn på, hvordan markedet 

for investeringsejendomme er sammensat, og hvilke faktorer der påvirker værdiansættelsen. Det 

skal bemærkes, at de fem interviewpersoner ikke repræsenterer en bred del af gruppen, og der vil 

uden tvivl være ejendomsinvestorer, der har en helt anden opfattelse af markedet samt en anden 

holdning til problemstillingen.  

 

Kredit- og realkreditinstitutter er valgt, da denne gruppe er en væsentlig part i markedet for inve-

steringsejendomme, idet det er kredit- og realkreditinstitutterne, der er med til at finansiere købet af 

investeringsejendomme. Gruppen har derfor en stor viden omkring værdiansættelsesprincipperne og 

er vant til at læse og forstå regnskaber, vurderingsrapporter m.v. samt følge med i udviklingen i de 

makroøkonomiske forhold. 

 

Af kredit- og realkreditinstitutter har vi interviewet repræsentanter fra følgende: 

 

BRF Kredit Et uafhængigt realkreditinstitut der er en af de større aktører på markedet 
for finansiering af ejendomme på det danske marked. BRF har en bred 
erfaring indenfor vurdering af og udlån til ejendomme.90 

                                                
87 www.pension.dk 
88 www.wismann-as.dk 
89 www.thylander.dk 
90 www.brf.dk 
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FIH Property Finance En separat afdeling i FIH Erhvervsbank. Afdelingen beskæftiger sig ude-
lukkende med ejendomme, der erhverves som et investeringsobjekt. Der 
er primært tale om udlån til køb af ejendomme i Danmark, øvrige Skan-
dinavien, Tyskland og Storbritannien.91 

Nykredit En af de største kreditgivere i Danmark. Havde i 2008 en markedsandel 
på 40,8 % af realkreditmarkedet.92 

Handelsbanken En af de større banker i Norden. Banken har i alt ca. 700 filialer og har 
kontorer i 22 lande.93 

 

For yderligere information om kredit- og realkreditinstitutterne samt referat af interview henvises til 

bilag 12-15. 

 

Endvidere har vi haft kontakt til to andre af de større kreditinstitutter på markedet, der ikke har øn-

sket at deltage. Det er dog vores vurdering, at de fire repræsentanter fra de valgte kredit- og realkre-

ditinstitutter repræsenterer en tilstrækkelig andel af markedet for finansiering af investeringsejen-

domme til, at vi kan anvende interviewene aktivt i afhandlingen.  

 

Derudover har alle respondenter overordnet haft samme tilgang og lagt vægt på de samme punkter 

omkring dagsværdi og kostpris. Det er derfor vores vurdering, at andre aktører på kredit- og real-

kreditmarkedet ikke vil afvige væsentligt fra interviewpersonernes meninger.   

 

8.3 Analyse af interviews 
Vi har i perioden fra den 20. oktober 2009 til den 11. januar 2010 afholdt interviews med ovenstå-

ende personer. Vi vil i det følgende kommentere på hypoteserne ud fra de foretagne interviews.  

 

Vi har i nedenstående afsnit forholdt os kritisk til de argumenter og holdninger, som respondenterne 

har givet udtryk for. Vi forsøger at begrunde særlige udsagn løbende, og såfremt det giver anled-

ning til yderligere diskussion, vil dette blive behandlet i afsnit 8.6. 

 

                                                
91 www.fih.dk 
92 www.nykredit.dk 
93 www.handelsbanken.dk 
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8.3.1 Hypotese 1 
Vi har opstillet følgende hypotese, som vi ønsker at besvare i dette afsnit: 

 

Som udgangspunkt skal ejendomme værdiansættes på baggrund af sammenlignelige priser ud fra 

observationer i markedet. Som omtalt i kapitel 4 er det dog svært at finde ejendomme, som er fuld-

stændig sammenlignelige, hvorfor værdiansættelsen af ejendomme vil ske ud fra en tilnærmet pris 

på baggrund af observationerne eller ved hjælp af Mark-to-model beregninger. Uanset model vil 

værdiansættelsen tage udgangspunkt i markedsforholdene, hvorfor aktivt kontra inaktivt marked 

kan have væsentlig indflydelse på værdiansættelsen og dermed troværdigheden.  

 

IASB har i oktober 2008 udsendt en vejledning vedrørende anvendelse af dagsværdi, når markeder-

ne ikke er aktive. Indledningsvis vil vi derfor kort omtale forhold, der er gældende for inaktive mar-

keder på baggrund af vejledningen.  

 

Det kan være svært at vurdere, hvornår der er tale om et aktivt marked og et inaktivt marked. Det, 

der gør sig gældende for inaktive markeder, er oftest, at der skal tillægges mere arbejde i værdian-

sættelsen for at få større sikkerhed for, at dagsværdien er opgjort troværdigt. Det afgørende ved et 

inaktivt marked er derfor at vurdere, om den observerede pris i markedet repræsenterer en faktisk 

dagsværdi.  

 

Det karakteristiske ved et inaktivt marked er, at der sker et betydeligt fald i antallet af handler samt, 

at der er væsentlig variation i prisniveauet. Der kan dog stadig være tale om et aktivt marked trods 

dette, såfremt handlerne sker på armslængdeprincippet. Hvorvidt der er tale om et inaktivt marked 

for det pågældende aktiv, som skal måles til dagsværdi, er derfor en skønssag.  

 

Såfremt der er tale om et inaktivt marked påtaler vejledningen, at opgørelse af dagsværdien skal ske 

ud fra anvendelse af dagsværditeknikkerne (Mark-to-model). Den anvendte teknik skal dog omfatte 

passende risikojusteringer, som det må antages, at markedsdeltagerne ville anvende. Værdiansættel-

se af ejendomme sker oftest på baggrund af mark-to-model grundet manglende sammenlignelige 

priser. Dette er understøttet af vores analyse i kapitel 7, hvoraf størstedelen af de udvalgte virksom-

Regnskabsbrugerne foretrækker anvendelse af kostprismodellen, når markedet er mindre aktivt, 

hvorimod dagsværdimodellen foretrækkes på et aktivt marked 
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heder anvender DCF-modellen eller normalindtjeningsmodellen94. Ud fra denne observation må det 

antages, at et inaktivt marked for ejendomme som udgangspunkt ikke medfører anderledes måling 

af ejendommene, da faldende handler og priser alt andet lige vil blive afspejlet i form af risikojuste-

ringer i afkastkravet.  

 

Gældende for alle respondenter i vores undersøgelse er, at de foretrækker, at måling sker til dags-

værdi trods inaktivt marked. Dette er blandt andet begrundet i følgende. 

 

Investor værdiansætter som udgangspunkt ud fra sammenlignelige priser, som sammenholdes med 

opgørelse efter de teoretiske modeller. Ved et mindre aktivt marked anvendes teoretiske modeller 

således blot i større omfang. Risikoen bør ikke være større grundet manglende aktivt marked, da 

værdiansættelse foretages på grundlag af ejendommens pengestrømme samt et vurderet afkastkrav 

på baggrund af eksisterende informationer og risikojusteringer grundet manglende volatilitet. Det 

må ligeledes forventes, at investor har den nødvendige ekspertise til vurdering og opgørelse af dags-

værdien eller anvender ekspertvurderinger, hvor det må forventes, at troværdigheden er til stede. 

 

Kredit- og realkreditinstitutterne anvender næsten samme argument, da dagsværdien vurderes ud fra 

ejendommens pengestrømme. Markedsværdien afspejler således ejendommens pengestrømme i 

form af markedsleje, stabile lejere, rente m.v. Et inaktivt marked har derfor ikke afgørende betyd-

ning for opgørelsen af dagsværdien. Såfremt der er stabilitet i ejendommens pengestrømme, vil det 

minimere den risiko, der er ved udsving i markedet. 

 

Endvidere påtaler kredit- og realkreditinstitutterne, at de altid foretrækker indregning til dagsværdi, 

da det er i overensstemmelse med værdiansættelsesbekendtgørelsens § 2. Bekendtgørelsens § 2 ly-

der således: 

 

”Ansættelsen af pantets værdi må ikke overstige ejendommens rimelige kontante handelsværdi, der 

er opnåelig inden for en salgsperiode på 6 måneder (markedsværdi), uanset om ejendommen netop 

er handlet til et højere beløb, jf. dog § 22. Ved ejendommens rimelige kontante handelsværdi forstås 

det beløb, som flere kyndige erhververe med kendskab til de stedlige pris- og markedsforhold for 

ejendomme af den pågældende art og med lignende størrelse, kvalitet og udstyr, må skønnes kon-

tant at ville betale for ejendommen. Skønnes forholdene at betinge en særlig knaphedspris, skal der 

                                                
94 Det er primært kun danske virksomheder, der anvender normalindtjeningsmodellen 



8. Undersøgelse af regnskabsbrugernes syn på dagsværdi 

 105 

ved værdiansættelsen ses bort herfra. Ved værdiansættelsen skal der tages hensyn til en aktuel risi-

ko for ændringer i markedsforhold eller strukturændringer.” 

 

Kredit- og realkreditinstitutterne har således lettere adgang til nødvendige oplysninger i forbindelse 

med værdiansættelsen, såfremt virksomhederne i forvejen måler ejendommene til dagsværdi. Dette 

taler således for anvendelse af dagsværdi uanset markedsforholdene.  

 

Ejendomsmarkedet har frem til 2007 haft en periode med højkonjunktur men befinder sig nu i lav-

konjunktur grundet finanskrisen. En væsentlig faktor for udviklingen på ejendomsmarkedet er li-

kviditeten. Likviditeten har direkte indflydelse på afkastkravet, antallet af gennemførte handler m.v. 

Det der er kendetegnet ved højkonjunktur er, at likviditet ikke er en knap faktor. I en sådan situation 

kan det således forekomme, at der bliver foretaget udlån til ustabile ejendomsprojekter og investe-

ringer grundet manglende kritisk holdning til ejendommens pengestrømme. Et aktivt marked kan 

derfor medføre en lige så uvalid dagsværdi som et inaktivt marked. Såfremt virksomhederne anven-

der aktuelle priser som målemetode, kan disse priser vedrøre handler, som ikke burde være gennem-

ført. Kredit- og realkreditinstitutterne mener derfor, at det er nødvendigt med en kritisk holdning til 

ejendommens pengestrømme, hvilket således danner grundlag for dagsværdien eller i hvert fald 

understøtter denne.  

 

Ved anvendelse af dagsværdi er det vigtigt, at regnskabsbrugerne kan analysere og anvende mar-

kedsdataene korrekt. Det kan derfor diskuteres, hvornår der er tale om et inaktivt marked. Dette 

hænger sammen med vejledningen fra IASB, som påpeger, at aktivt versus inaktivt marked er en 

skønssag. For eksempel vil der være argumenter både for og imod et aktivt marked ved følgende 

forhold: 

 

� Vil et nedslag i ejendomsprisen kunne betragtes som et fald i købekraften?  

� Vil manglende finansiering medføre, at dagsværdi ikke kan opgøres? 

� Såfremt der ikke er nogen køber, vil det medføre, at dagsværdien ikke kan opgøres? 

 

Risikoen ved et inaktivt marked er, at dagsværdien ikke nødvendigvis kan understøttes af sammen-

lignelige priser. Det kan f.eks. være svært at finde flere købere til samme pris, og risikopræmien vil 

alt andet lige stige. Trods disse forhold er alle respondenterne enige om, at dagsværdi er den mest 

korrekte målemetode, og kostpris vil ikke anvendes som måleattribut uanset markedssituationen.  
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Det forekommer dog, at virksomheder anvender kostpris med det argument, at dagsværdi ikke kan 

opgøres troværdigt. En af respondenterne påpegede blandt andet hertil, at dagsværdi i princippet 

altid kan opgøres, og virksomhederne bør derfor ikke anvende kostpris. Årsag til dette skyldes, at en 

virksomhed f.eks. vælger at indregne til kostpris med det argument, at dagsværdien ikke kan opgø-

res troværdigt. Ved anvendelse af kostprismodellen er det dog et krav, at virksomheden nedskriver 

ejendommens værdi til dagsværdi, såfremt denne er lavere. I dette tilfælde kan virksomheden godt 

opgøre og argumentere for en dagsværdi. Hvorfor indregner virksomheden så ikke til dagsværdi i 

stedet for kostpris? 

 

8.3.2 Hypotese 2 
Den anden hypotese, vi har opstillet, er følgende: 

 

I kapitel 4 omtaler vi værdiansættelsesmodellerne samt at dagsværdi ofte opgøres ved anvendelse af 

mark to model. Disse modeller tager udgangspunkt i de aktuelle makroøkonomiske forhold på mar-

kedet samt de ejendomsspecifikke forhold. Endvidere skal der opgøres et afkastkrav, som skal an-

vendes i beregningsmodellerne. Da afkastkravet er sammensat af flere forskellige faktorer, kan af-

kastkravet meget nemt blive påvirket. Dette medfører, som vi tidligere har diskuteret i afhandlingen, 

at der er en vis usikkerhed i opgørelse af dagsværdien.  

 

Når kostprismodellen anvendes, bliver ejendommene løbende værdiforringet med systematiske af-

skrivninger.  

 

Ud fra vores analyser i kapitel 4-7 har vi opstillet ovenstående hypotese om, at regnskabsbrugerne 

foretrækker anvendelse af dagsværdi, også når usikkerhederne ved opgørelse af dagsværdien tages i 

betragtning. Tager vi udgangspunkt i det, der er anført ovenfor under afsnit 8.3.1, er det gældende 

for alle respondenter i vores undersøgelse, at de foretrækker dagsværdimodellen som måleattribut 

for investeringsejendomme.  

 

Ejendomsinvestorerne i vores interviews mener, at kostpris ikke er aktuel. Dette begrundes med, at 

ejendomsværdien opgjort efter kostprismodellen er misvisende i forhold til markedsværdien. Det er 

Usikkerheden ved dagsværdimodellen er mere acceptabel end den systematiske værdiforringelse 

ved kostprismodellen 
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afgjort holdningen, at en dagsværdi med de usikkerheder der ligger heri, vil være mere aktuel og 

repræsenterer en mere relevant værdi for investeringsvirksomheder, end kostprisen vil.  

 

Kredit- og realkreditinstitutterne er enige i betragtningen ovenfor. Det er udelukkende dagsværdi, 

der er relevant, når de skal vurdere risiko i forbindelse med ny belåning eller tabsrisikoen ved alle-

rede igangværende belåning. Dog anfører respondenterne, at de er opmærksomme på de usikker-

hedsmomenter, der ligger i opgørelsen af dagsværdien herunder særligt ved fastsættelse af afkast-

kravet. Udgangspunktet for denne gruppe regnskabsbrugere er derfor, at dagsværdien i årsrapporten 

ikke er tilstrækkelig til, at den kan anvendes direkte i en konkret kreditvurdering.  

 

Først og fremmest mener respondenterne, at den opgjorte dagsværdi i årsrapporterne ofte er foræl-

det, når årsrapporten bliver offentliggjort. Dette er særligt kendetegnet i perioder med stor følsom-

hed for udsving i markedet.   

 

Respondenterne mener desuden, at de oplysninger, der er i årsrapporten, ikke er gode nok til at 

kunne gennemskue og teste den opgjorte dagsværdi. Det kan der være flere årsager til – når der er 

tale om virksomheder, der har en stor ejendomsportefølje, er det helt umuligt at udskille den enkelte 

ejendom, og samtidig vil årsrapporten blive for omfattende og uforståelig, såfremt de ejendomsspe-

cifikke oplysninger for hver enkelt ejendom skulle oplyses. I stedet forlanger kredit- og realkredit-

institutterne at se de bagvedliggende opgørelser for de relevante investeringsejendomme, da disse er 

mere relevante for kredit- og realkreditinstitutterne end værdierne i årsrapporten, når der isoleret set 

ses på investeringsejendommene.  

 

Herudover foretager kredit- og realkreditinstitutter ofte deres egne opgørelser af dagsværdien for 

kundens investeringsejendomme. Dette gøres ved at foretage en vurdering af det oplyste driftsafkast 

for den pågældende ejendom, hvor der eventuelt foretages de nødvendige reguleringer. I denne for-

bindelse har respondenterne et samarbejde med de store erhvervsejendomsmæglere, der kan assiste-

re med oplysninger om det aktuelle afkastkrav på forskellige ejendomstyper ud fra de specifikke 

forhold. Argumenterne for at foretage egen opgørelse af dagsværdien er blandt andet, at det kan 

forekomme, at der er kunder, der ikke er kritiske nok i vurderingen af pengestrømmene samt af-

kastkravet for de pågældende ejendomme.  
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Ovenstående betyder ikke, at der fra kredit- og realkreditinstitutternes side ikke er tillid til den ud-

førte revision. Men det er mere en indikation af at det spænd i værdiansættelsen, der er acceptabelt i 

en revision ikke nødvendigvis er acceptabelt i den risikovurdering, der er nødvendig for belåning.   

 

Flere af kredit- og realkreditinstitutterne har deres egne folk til at foretage vurdering af ejendomme. 

Igen er dette en indikation af, at usikkerheden ved dagsværdimodellen er mere acceptabel end den 

værdiforringelse, der er ved kostprismodellen. Det er bare ikke investeringsejendommenes værdi i 

årsrapporten, der er relevante for kredit- og realkreditinstitutterne, når de skal forholde sig til en 

konkret investeringsejendom.  

 

Når dette kædes sammen med den debat, der blandt andet har været i Børsen gennem efteråret 2009, 

hvor der internationalt foretages kritik af, at der ikke anvendes eksterne valuarer til opgørelse af 

dagsværdi af investeringsejendomme i årsrapporterne for danske virksomheder, bekræftes det, at 

der er et forskelligt syn på hvilke usikkerheder, der ligger i opgørelsen af dagsværdien.  

 

Endvidere anfører flere af respondenterne fra begge grupper, at den store usikkerhedsfaktor ved 

opgørelse af dagsværdien er forventninger og fastsættelse af tomgangslejen. Tomgangslejen kan 

være meget vanskelig at vurdere og afhænger af specifikke lejeforhold, kontrakter og lignende. Det 

er derfor nødvendigt at have et dybdegående kendskab til markedet, lokalområdet og de ejendoms-

specifikke forhold for at kunne forstå opgørelsen af dagsværdien.  

 

Ud fra vores interviews giver både ejendomsinvestorer og kredit- og realkreditinstitutter udtryk for, 

at der ved anvendelse af valuarer er en meget stor forskel i kvaliteten af vurderingerne. Dermed må 

det kunne konkluderes, at anvendelse af eksterne vurderinger til værdiansættelsen frem for bereg-

ningsmodeller, på trods af den internationale kritik ikke vil mindske usikkerheden ved værdiansæt-

telsen af investeringsejendomme til dagsværdi. Det vil tværtimod bare flytte usikkerheden til nogle 

andre områder i værdiansættelsen – usikkerheden af de anvendte valuarer, deres kendskab til det 

specifikke marked for den relevante ejendom, valuarernes ry og lignende.   
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8.3.3 Hypotese 3 
Den tredje hypotese vi har opstillet er følgende: 

 

I de foregående kapitler i afhandlingen har vi analyseret os frem til, at kostprismodellen set ud fra 

en teoretisk betragtning, er mere troværdig end dagsværdimodellen. Dette er respondenterne ikke 

enige i, hvorfor hypotesen er blevet afkræftet af de foretagne interviews.   

 

Begge grupper af respondenter giver udtryk for, at kostprisen kun er troværdig indenfor en kort 

tidshorisont. Det vil sige, at når vi kommer op på en tidshorisont på over 3-6 måneder, vil kostpri-

sen ikke længere være troværdig. Det hænger selvfølgelig sammen med, at alle respondenter mener, 

at dagsværdien er mest retvisende for måling af investeringsejendomme. Skal vi foretage en kobling 

til teorien, betyder dette, at kostpris ikke kan anvendes som måleattribut for investeringsejendom-

me, idet en kort tidshorisont ikke passer sammen med retningslinjerne i IAS 40. Disse anfører som 

nævnt i kapitel 3, at der er tale om langsigtede investeringer. 

 

Når vi kigger på de markedsforhold, der har været gældende i den seneste årrække, har markeds-

værdien ændret sig forholdsvis hurtigt. Det hænger godt sammen med respondenternes mening som 

ovenfor anført, idet de hurtige ændringer i markedsforholdene gør, at værdien hurtigt ændrer sig i 

forhold til kostprisen.  

 

En del af respondenterne sætter spørgsmålstegn ved, hvad kostprismodellen egentlig viser. Kost-

prismodellen anvender historiske data, som i praksis ikke tillægges nogen værdi, med mindre der er 

tale om en kostpris, der er konstateret inden for en meget kort tidshorisont i forhold til statustids-

punktet.  

 

Endvidere medfører den løbende værdiforringelse ved kostprismodellen, at der opbygges en skjult 

reserve, som ikke vil blive præsenteret i årsrapporten. Her anfører respondenterne, at det er mere 

troværdigt at vise en dagsværdi med de tilknyttede usikkerheder, end det er at vise en værdi efter 

kostprismodellen. Som nævnt i afsnit 8.3.2 vil respondenterne tage højde for de usikkerheder, der er 

Kostprismodellen giver regnskabsinformation, som anses for mest troværdig, mens regnskabsin-

formation efter dagsværdimodellen anses for mest relevant 
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ved dagsværdi som måleattribut og indhente de relevante og nødvendige oplysninger for at kunne 

foretage egen måling af dagsværdien. Endvidere for at kunne anvende det til beslutningsgrundlag. 

 

8.3.4 Hypotese 4 
I dette afsnit vil vi besvare følgende hypotese: 

 

 

Regnskabet giver adgang til en viden om virksomhedens økonomiske forhold, som kun ledelsen 

besidder. Den viden, som af de fleste anses for relevant, omfatter dels de økonomiske konsekvenser 

af ledelsens beslutninger samt ledelsens forventninger til og planer for virksomhedens fremtidige 

udvikling. Informationen er dog kun brugbar, hvis den kan tillægges troværdighed. Generelt siges 

regnskabsmanipulation at finde sted, når ledelsen bevidst fortier, forvansker eller fordrejer relevante 

økonomiske oplysninger. Ved måling til dagsværdi er det således muligt for ledelsen at foretage 

regnskabsmanipulation, da ledelsen let kan ændre på dagsværdien ved en lille ændring i de faktorer, 

som indgår i opgørelsen af dagsværdien.  

 

Respondenterne er enige om, at der er øget risiko for manipulation ved måling til dagsværdi især 

ved anvendelse af mark-to-model. Årsagen hertil er, at ledelsen har nem adgang til at lave en lille 

ændring i faktorerne, som kan have væsentlig indflydelse på dagsværdien. Dette taler dog ikke for, 

at regnskabsmanipulation nødvendigvis forekommer. 

 

For at øge graden af troværdighed for dagsværdi og dermed minimere risikoen for regnskabsmani-

pulation må der stilles krav til virksomhedernes revisorer og bestyrelse. Det må antages, at reviso-

rerne via deres påtegning har afdækket risikoen for manipulation eller påpeget, såfremt der ikke er 

enighed med ledelsen i de anvendte forudsætninger. Endvidere må det forventes, at bestyrelsen ikke 

godkender et regnskab, hvor de ikke er enige i værdiansættelsen.  

 

I forlængelse af ovenstående kan følgende citat fra Børsen den 27. november 2009 inddrages, hvor 

Steen Thomsen udtaler følgende omkring revisors troværdighed: 

 

Det grundlæggende i den formueorienterede teori er indregning til dagsværdi. For investerings-

ejendomme indeholder dagsværdimodellerne en række skønsmæssige antagelser, hvorved mani-

pulation kan skjules. 
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”Når man værdiansætter til skønnede markedsværdier, kommer der elastik ind i regnskaberne, for-

di ledelsen kan få indflydelse på, hvad dagsprisen skal være. Men hvis ledelsen har dummet sig ved 

at købe for dyrt, vil den måske forsøge at dække over dårlige præstationer ved at presse revisor til 

ikke at nedskrive på købet” 

 

Respondenterne er af den opfattelse, at graden af manipulation er begrænset til enkelt stående til-

fælde. Derfor er risikoen i de skønsmæssige antagelser mere acceptabel end en skjult reserve i form 

af manglende opskrivning ved anvendelse af kostprismodellen.   

 

8.3.5 Hypotese 5 
Vi vil i dette afsnit be- eller afkræfte følgende hypotese: 

 

Uanset måleattribut vil der altid være kritik forbundet med målingen. Respondenterne har ikke det 

store kendskab til IASB’s fair value projekt, men vi har dog spurgt ind til enkelte af de anførte kri-

tikpunkter jf. kapitel 6. Det skal dog bemærkes, at aktivt kontra ikke aktivt marked er behandlet 

særskilt under hypotese 1, som er et af de væsentlige diskussionspunkter ved måling til dagsværdi.  

 

Højest og bedste udnyttelse 

Respondenterne har en blandet holdning til dette punkt. Størstedelen er dog af den opfattelse, at 

værdiansættelse efter ejendommens bedste anvendelse og udnyttelse kun bør ske som en konse-

kvensberegning og oplyses i note. Såfremt ledelsen fastsætter afkastkravet på baggrund af et forven-

tet udviklingspotentiale, vil det medføre et lavere afkastkrav og dermed en højere dagsværdi. Dette 

argument er dog med følgende undtagelser. 

 

En eventuel indregning til HABU skal tage stilling til, om virksomheden har evne til at udnytte den 

alternative anvendelse. En af respondenterne anførte for eksempel, at der kan være tale om en ejen-

dom, som har været drevet som hotel, men ændrede brancheforhold og andre faktorer har medført, 

at ejendommens bedste anvendelse er kollegium for studerende. Det skal her vurderes, om virk-

somheden har evnen til at omdanne ejendommen fra hotel til kollegium. Endvidere skal det vurde-

res, om denne anvendelse er mere finansiel fordelagtig end den nuværende brug. Er disse forhold 

opfyldt, og er planen om omlægning af ejendommens brug besluttet, så kan værdiansættelsen ske 

Trods ændringer ved implementering af standard for måling til dagsværdi anses dagsværdi sta-

digvæk som den mest relevante måleattribut for investeringsejendomme. 
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efter HABU. Denne antagelse hænger til dels sammen med IASB’s dagsværdiprojekt, hvor måling 

efter HABU skal være fysisk, juridisk og finansiel muligt. Respondenten påpeger dog, at en indreg-

ning til dagsværdi efter HABU kræver, at ledelsen har vedtaget ny anvendelse af ejendommen, el-

lers bør dagsværdi efter HABU kun noteoplyses. 

 

Ved vurdering af dagsværdi bør der tages stilling til, hvad en typisk investor vil anvende ejendom-

men til. Der kan være tale om en virksomhed, som anvender ejendommen til et så specifikt formål, 

at det ikke kan antages, at køber vil gøre det samme. I en sådan situation er der behov for korrektion 

af dagsværdien, således at denne afspejler en anden brug af ejendommen end den nuværende brug. 

 

Værdiansættelsesteknikker 

Uanset valg af værdiansættelsesteknik kan samme ejendom opgøres til flere forskellige dagsværdi-

er, da observerbare og usynlige inputs kan fortolkes forskelligt. Endvidere vil der være risici for-

bundet med opgørelsen, da der kan være forskellige incitamenter for værdiberegningen. 

 

Årsag hertil er blandt andet, at dagsværdien kan risikere at blive opgjort på baggrund af subjektive 

holdninger, da der kan være forskellige interesser forbundet hermed. Sker værdiansættelsen f.eks. 

udelukkende på baggrund af ledelsens skøn (usynlige inputs) og uden præferencer til markedet, vil 

dette reducere troværdigheden.  

 

Flere af respondenterne påpeger, at dagsværdien er subjektiv, forstået på den måde at 4 forskellige 

valuarer vil nå frem til 4 forskellige vurderinger af en ejendom. Det samme gør sig gældende ved 

interne vurderinger i virksomhederne, hvor ledelsen har forskellig præference og holdning til de 

faktorer, der indgår i værdiansættelsen. Trods dette forhold anser regnskabsbrugerne stadigvæk 

dagsværdien som den foretrukne måleattribut for investeringsejendomme.   

  

Som nævnt under hypotese 1 kan perioder med højkonjunktur medføre overfinansiering, hvilket 

gør, at dagsværdien ikke afspejler virkeligheden. Endvidere kan det antages, at i perioder med høj-

konjunktur kan dagsværdien afspejle en spekulativ kapitalgevinst frem for ejendommens løbende 

afkast.  

 

Ved sammenlignelige priser (observerbare data) er der ikke kendskab til forudsætningerne for de 

gennemførte handler. Der kan f.eks. være tale om byttehandler, forcerede handler m.v. Ud fra den 

betragtning kan værdiansættelsen ved observerbare data have en lav troværdighed. 
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Oplysningskrav 

Vi forespurgte respondenterne, om yderligere oplysningskrav ville øge troværdigheden af dagsvær-

dien. 

 

Som udgangspunkt vil flere og mere detaljerede oplysningskrav medføre, at dagsværdien bliver 

mere gennemskuelig, og regnskabsbrugerne vil kunne få mulighed for at efterprøve dagsværdien. 

Usikkerheden og manglende gennemskuelighed opstår dog i virksomheder med en bred ejendoms-

portefølje. I sådanne virksomheder vil yderligere oplysningskrav blot skabe forvirring for regn-

skabsbrugerne og dermed ikke have den påtænkte effekt.  

 

En af respondenterne påpeger blandt andet, at virksomheder, som har den rette kompetence og de 

rette forudsætninger for måling til dagsværdi, vil give detaljerede oplysninger, som er anvendelige 

for regnskabsbrugerne. Kritikken af dagsværdien opstår nok primært i mindre virksomheder, som 

udelukkende anvender ekstern vurdering uden stillingtagen til den opgjorte værdi. For sådanne virk-

somheder oplever kredit- og realkreditinstitutterne, at det er vanskeligere at skaffe de informationer, 

som er nødvendige i forbindelse med en kreditvurdering. Det kunne derfor ønskes, at kravene i de 

mindre virksomheder blev skærpet, således at de er i overensstemmelse med IFRS. 

 

Yderligere kritikpunkter 

En anden væsentlig kritik af måling til dagsværdi er, at virksomhederne har en ”vent og se” hold-

ning. Ledelsen afventer en markedstrend, førend konsekvensen heraf indregnes. Dette medfører, at 

en nedskrivning i årsrapporten kommer senere end selve nedgangen på markedet. En sådan betragt-

ning medfører således usikkerhed omkring virksomhedernes måling til dagsværdi og kan være en af 

årsagerne til den rejste kritik fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om manglende nedskrivninger i 

årsrapporterne. I 2008 udgjorde den samlede nedskrivning for ejendomsinvesteringsvirksomheder 

kun 2 % ifølge IPD95, og ifølge de udvalgte investorer i vores undersøgelse er dette væsentligt lave-

re end nedgangen på markedet.  

 

Ved måling til dagsværdi skal virksomheden tage konsekvensen af udviklingen på markedet på det 

tidspunkt, hvor vurderingen foretages. Såfremt ledelsen har en ”vent og se” betragtning, vil dags-

værdien aldrig blive afspejlet troværdigt i årsrapporten. Denne kritik er således ikke rettet mod sel-

                                                
95 Investment Property Databank 
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ve dagsværdien men mod de personer, som skal vurdere og anvende de tilgængelige markedsdata. 

Der skal således stilles krav til ledelsen om, at de efter bedste evne indregner dagsværdien ud fra de 

nuværende markedsforhold, selvom det ikke er en vedvarende trend. 

 

Som udgangspunkt er dagsværdien pålidelig, når der er tale om et aktivt marked, hvor der er købere 

til ejendommene. En kritik heraf er dog, at det ikke er klart, hvor mange købere der afgør dagsvær-

dien, og således om der er tale om et aktivt marked eller ej. 

 

Alle respondenterne er enige om, at dagsværdien klart er at foretrække som måleattribut, uanset de 

anførte kritikpunkter. Kostprismodellen er baseret på historiske data og indeholder ikke relevant 

information for regnskabsbrugerne. Dagsværdien er således den mest relevante model for regn-

skabsbrugerne og indeholder væsentlig mere information end kostprismodellen.  

 

8.4 Øvrige kommentarer fra interview 
På baggrund af vores interviews har respondenterne udover ovenstående hypoteser haft flere inte-

ressante holdninger til afhandlingens problemstilling, om hvorvidt dagsværdi eller kostpris er den 

mest retvisende måleattribut. 

 

Vi har til respondenterne stillet en række spørgsmål omkring anvendelse af data fra årsrapporten 

herunder brugen af den indregnede dagsværdi. Da investorerne omfatter dem, som aflægger årsrap-

porterne, vil følgende svar udelukkende omhandle kredit- og realkreditinstitutterne. 

 

Kredit- og realkreditinstitutterne fokuserer på følgende tre ting ved analyse og vurdering af en ejen-

dom i forbindelse med belåning: 

 

� Hvad er ejendommen oprindeligt handlet for? 

� Hvad er den regnskabsmæssige værdi? 

� Hvad er dagsværdien ud fra kredit- og realkreditinstituttets egen rentabilitetsanalyse? 

 

Selvom det ovenfor er anført, at kostprisen ikke indeholder væsentlig information og ikke betragtes 

som relevant og troværdig måleattribut i årsrapporten, er det stadig vigtigt, at årsrapporten indehol-

der oplysning herom. Årsag hertil er, at kostprisen giver information om udviklingen i markedet og 

ejendommens rentabilitet set i forhold til den opgjorte dagsværdi. Oplysning om oprindelig kostpris 
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indikerer dermed, hvad udviklingen har været siden ejendommens erhvervelse. Er der f.eks. tale om 

en opskrivning, får regnskabsbrugerne ved oplysning om kostpris en indikation om, at dette enten 

skyldes faldende afkastkrav, udnyttelse af udviklingspotentiale, forbedringer i pengestrømme m.v. 

Op- og nedskrivninger fremgår som udgangspunkt af resultatopgørelsen, men når kostprisen ikke 

fremgår, kan det være vanskeligt at vurdere ejendommens samlede udvikling.  

 

Den regnskabsmæssige værdi bruges til at vurdere ledelsens tilgang til ejendommens værdi. Ledel-

sens evne og integritet bedømmes ved at analysere den regnskabsmæssige værdi på baggrund af 

oplysninger i årsrapporten. Formålet med analysen er at vurdere ledelsens holdning til rentabiliteten 

af ejendommen.  

 

Kredit- og realkreditinstitutterne foretager altid uanset virksomhedens regnskabsprincip deres egen 

værdiansættelse og vurdering af rentabilitet. Årsagen hertil er, at kredit- og realkreditinstitutterne 

har et højere risikotillæg, og dermed vil dagsværdien set fra deres side sjældent være identisk med 

værdien i årsrapporten.  

 

Den regnskabsmæssige værdi sammenholdes med kredit- og realkreditinstituttets egen vurdering og 

giver dermed en indikation af troværdigheden og kvaliteten af dagsværdien i årsrapporten under 

hensyntagen til udvikling i markedsforholdene efter regnskabsaflæggelsen. Endvidere kan en væ-

sentlig afvigelse heri enten skyldes særlige forhold ved ejendommen, som har positiv indflydelse på 

værdiansættelsen, og som ikke fremgår direkte af oplysningerne i årsrapporten. Ellers kan afvigel-

sen stille spørgsmål til ledelsens evne til at fastsætte et troværdigt afkastkrav. Omvendt kan en lave-

re værdi i årsrapporten stille spørgsmål til ledelsens evne til at drive og udnytte ejendommens po-

tentiale.  

 

I forlængelse af ovenstående har vi forespurgt til, hvordan kredit- og realkreditinstitutterne foretager 

værdiansættelse af ejendomme. Dette sker ud fra følgende: 

 

� Rentabilitet og pengestrømme 

� Sammenlignelige priser 

� Markedsrapporter/følsomhedsanalyser 

 

Udgangspunktet for værdiansættelsen af ejendommen er først og fremmest en vurdering af penge-

strømmene fra driften af ejendommen. Ejendommens drift skal kunne finansiere lånet og er dermed 
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afgørende for niveauet af belåning. På baggrund af positive pengestrømme opgøres dagsværdien 

primært ud fra normalindtjeningsmodellen.   

 

Dernæst sammenholdes den opgjorte værdi med sammenlignelige priser for ejendomme, der ligner 

eller tilnærmelsesvis ligner den pågældende ejendom. Respondenterne har i den forbindelse oplyst, 

at det er et internt krav, at der er referencer til markedet i forbindelse med den opgjorte værdi. Refe-

rencerne skal understøtte troværdigheden af værdiansættelsen og har direkte sammenhæng til risi-

kovurderingen. Dette hænger sammen med den antagelse, vi har gjort i vores analyse i afsnit 5.2, 

hvor vi begrunder, at risikoen kan minimeres ved krav om referencer til markedet.   

 

Ovennævnte referencer fremskaffes på baggrund af specifikt kendskab til ejendomstyper, lokalom-

råder og tæt samarbejde med ejendomsvaluarer. Ejendomsvaluarerne foretager uafhængige mar-

kedsundersøgelser til brug for kredit- og realkreditinstitutternes vurdering. Det specifikke kendskab 

sikres ved, at de ansatte har begrænset forretningsområde, hvorved der opnås ekspertise.  

 

8.5 Svar på hovedhypotese 
Vores hovedhypotese til vores undersøgelse er:  

 

 

 

 

Ud fra ovenstående gennemgang af hypotese 1 til 5 kan vi konkludere, at regnskabsbrugerne finder 

dagsværdien mest retvisende som måleattribut. Nedenfor er anført, om regnskabsbrugerne har be- 

eller afkræftet vores hypoteser:  

 

Figur 8.1 

Hypotese 1 Hypotese 2 Hypotese 3 Hypotese 4 Hypotese 5 
Afkræftet Bekræftet Afkræftet Bekræftet Bekræftet 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Respondenterne påpeger en lang række usikkerhedsmomenter ved dagsværdi som måleattribut. 

Regnskabsbrugerne er dog opmærksomme på disse faktorer og tager højde for dem ved anvendelse 

og vurdering af årsrapporterne.   

 

 Regnskabsbrugerne anser dagsværdi som den mest retvisende måleattribut. 
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Markedet er dynamisk og påvirkes af en lang række faktorer. Formålet med årsrapporten er, at den-

ne skal vise et virkelighedsbillede af virksomheden i overensstemmelse med begrebsrammen. For at 

årsrapporten skal afspejle dette, er den mest relevante måleattribut dagsværdi til trods for de usik-

kerheder, der er forbundet hermed.  

 

Kostpris indeholder udelukkende historiske data, hvor både investor og kredit- og realkreditinstitut 

er mere interesseret i at vide, hvad der sker her og nu samt fremadrettet, end hvad der er sket. Ar-

gumentet herfor er, at historien kan vi ikke ændre på, men fremadrettet kan vi agere på baggrund af 

erfaring og fremtidige forventninger.  

 

Som nævnt foretrækker regnskabsbrugerne måling til dagsværdi men stiller tilsvarende krav til le-

delsen og kvaliteten af målingen, herunder at der tages kritisk stilling til de makroøkonomiske fak-

torer.  

 

8.6 Diskussion på baggrund af interviews 
På baggrund af de foretagne interviews hvor respondenterne har tilkendegivet en række udsagn, 

finder vi det interessant at diskutere enkelte af disse yderligere.   

 

Under hypotese 1 kom det frem, at likviditeten i markedet er afgørende for dagsværdien. En af år-

sagerne til den væsentlige fremgang, der var på ejendomsmarkedet fra 2005 til 2007, var, at almin-

delige kreditinstitutter kom væsentligt mere ind på ejendomsmarkedet. Dermed var likviditet ikke 

en knap ressource.96 En ejendom kunne for eksempel finansieres 100 % ved bankgæld, idet kredit-

institutter ikke er omfattet af samme regelsæt som realkreditinstitutter. Mængden af likviditet har 

betydet, at realiserede afkastkrav har været helt nede på 2 % og dermed blev betragtet som risikofri. 

Effekten af dette har været kunstige dagsværdier og risiko for overbelåning. Situationen er nu den, 

at kreditinstitutterne som følge af dårlig rentable udlån har været nødt til at tvangsopkøbe ejen-

domme. Nedgangen på markedet har medført, at det ikke er rentabelt at videresælge ejendomme, 

hvorfor kreditinstitutterne i stedet fastholder ejendomsporteføljen.  

 

Ud fra vores interviews kan vi konstatere, at der er en del investorer på markedet, som har disponi-

bel likviditet til at investere. Der er således ikke tale om et inaktivt marked men derimod en konflikt 

mellem sælger og køber. Konflikten opstår i form af forskelligt afkastkrav. Sælger ønsker et mini-

                                                
96 Baseret på diverse artikler, medier og egen erfaring 
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mumsafkast og er derfor ikke villig til at sælge for enhver pris. Køber er blevet mere følsom og har 

derfor et højere afkastkrav. Regnskabsstandarden anfører, at dagsværdien er den pris, en ejendom 

kan handles for mellem en villig køber og en villig sælger, det vil sige, den pris ejendommen vil 

kunne afhændes til på et velfungerende marked. Her mener vi, at der i praksis kan opstå en konflikt 

med teorien, idet der er risiko for, at dagsværdien kun afspejler, hvad ejendomsinvestor er villig at 

sælge til. Dagsværdien i årsrapporten risikerer dermed at være højere end den reelle dagsværdi.    

 

I hypotese 1 påpegede en af respondenterne endvidere, at det er underligt, at kostprismodellen væl-

ges med det argument, at dagsværdien ikke kan opgøres troværdigt, men virksomheden er i stand til 

at lave nedskrivningstest som foreskrevet i standarden ved anvendelse af kostprismodellen. På bag-

grund af dette udsagn mener vi, at det kan diskuteres, om der er en konflikt i IAS 40. Anvender 

virksomheden dagsværdi som måleattribut for ejendomsporteføljen, skal en ejendom, hvor dags-

værdien ikke kan opgøres troværdigt i stedet måles til kostpris efter IAS 16. I henhold til IAS 16 

skal der løbende foretages nedskrivningstest, hvor ejendommen skal nedskrives til dagsværdi, så-

fremt denne er lavere end værdien efter kostprismodellen. Men problemstillingen opstår idet, at 

dagsværdien netop ikke kunne måles troværdigt – hvordan skal virksomheden være i stand til at 

foretage en troværdig nedskrivningstest?  

 

8.7 Sammenfatning 
Vi har opstillet følgende hovedhypotese:  

 

 

 
Til be- eller afkræftelse af hypotesen har vi afholdt en række interviews med regnskabsbrugere in-

denfor de to grupper ejendomsinvestorer og kredit- og realkreditinstitutter. Under de afholdte inter-

views har vi anvendt en række underhypoteser, som er udarbejdet på baggrund af de foregående 

kapitler i afhandlingen. 

 

Alle respondenter er enige i, at dagsværdi som måleattribut er den mest retvisende, og vores hoved-

hypotese er dermed bekræftet.  

 

Af de oplistede underhypoteser blev to afkræftet på baggrund af interviewene. De to under hypote-

ser er henholdsvis, om aktiviteten på markedet er afgørende for valg af måleattribut, samt om regn-

 Regnskabsbrugerne anser dagsværdi som den mest retvisende måleattribut. 
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skabsbrugerne er enige i vores teoretiske tolkning om, at kostpris er mest troværdig, mens dagsvær-

di er mest relevant.  

 

Den første underhypotese er, om aktiviteten på markedet er afgørende for valg af måleattribut. Her 

fremhæver begge grupper af respondenter, at der altid vil være et aktivt marked for ejendomme. 

Værdiansættelserne tager ofte udgangspunkt i tilnærmede værdier på baggrund af ejendommenes 

pengestrømme. Hvorvidt markedet er aktivt er derfor af mindre betydning for værdiansættelsen. 

Endvidere fremhæves at det er vanskeligt at definere, hvad der kendetegner et inaktivt marked. 

Uanset markedsforholdene mener respondenterne, at ejendommen skal vurderes ud fra penge-

strømmene, hvorfor dagsværdi foretrækkes som måleattribut.  

 

Den anden underhypotese, som blev afkræftet, er, om regnskabsbrugerne er enige i vores teoretiske 

antagelse om, at kostprismodellen anses for mest troværdig og dagsværdimodellen som mest rele-

vant. Respondenterne er af den opfattelse, at kostprismodellen kun er troværdig indenfor en kort 

tidshorisont og har ikke væsentlig informationsværdi på længere sigt. Den væsentligste årsag hertil 

er, at markedet er dynamisk. Respondenterne anser dagværdimodellen som både relevant og tro-

værdig trods graden af subjektive skønsmæssige antagelser. Troværdigheden af dagsværdimodellen 

bliver bekræftet ud fra en stillingtagen til ledelsens evne, revisors evne og bestyrelsens evne.  

 

Vores interviews har endvidere givet anledning til diskussion af en række øvrige forhold. Her-

iblandt hvorvidt definitionen om, at dagsværdi svarer til værdien mellem en villig køber og en villig 

sælger er opfyldt, når køber og sælger har forskelligt afkastkrav. Den nuværende markedssituation 

medfører, at køber først er villig til at købe til et afkastkrav, der er højere end det afkastkrav, sælger 

er villig til at sælge til. Der er derfor en risiko for, at dagsværdien i årsrapporten kun vil afspejle den 

værdi, sælger er villig til at sælge til og opfylder derfor ikke definitionen for dagsværdi.   
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9. Konklusion 
 

Formålet med denne afhandling er at undersøge, om regnskabsbrugerne anser kostpris eller dags-

værdi som den mest retvisende måleattribut ved måling af investeringsejendomme.  

 

Den teoretiske indgangsvinkel i regnskabsteorien er en formuetilgang, hvor dagsværdi går forud for 

kostpris. Begrebsrammen tillægger dermed balanceposterne størst informationsværdi, og teoriens 

udgangspunkt er, at alle aktiver og forpligtelser bør måles til dagsværdi. Kostprisen, som udspringer 

af den præstationsorienterede teori, tillægges derfor mindre betydning. Ved valg af målemetode er 

det et krav, at målemetoden vælges i overensstemmelse med kvalitetskravene, relevans og trovær-

dighed. Dermed er dagsværdi ikke nødvendigvis den mest retvisende måleattribut, hvis kravene om 

relevans og troværdighed ikke er opfyldt.  

 

De internationale regnskabsstander indeholder en række bestemmelser for indregning og måling i 

overensstemmelse med regnskabsteorien i begrebsrammen. Indregningskriterierne for investerings-

ejendomme fremgår af IAS 40. Ifølge IAS 40 kan investeringsejendomme efter første indregning 

måles efter enten dagsværdimodellen eller kostprismodellen. Der er valgfrihed af målemetode, val-

get er dog gældende for hele porteføljen. Der er dog en undtagelse hertil, idet kostprismodellen skal 

anvendes for de ejendomme, hvor dagsværdien ikke kan opgøres troværdigt, jf. kvalitetskravene.  

 

Afhængigt af valg af indregningsmetode er der i praksis en række underliggende modeller til måling 

af værdien. For dagsværdi er det teoretisk mest korrekt at anvende modellen mark to market. Denne 

model indeholder sammenligning af aktuelle markedspriser for tilsvarende ejendomme med samme 

beliggenhed og samme stand på et aktivt marked. Denne værdiansættelsesmodel har sine begræns-

ninger, og på baggrund af markedsundersøgelser kan vi konstatere, at den i praksis kun anvendes i 

begrænset omfang. I vores undersøgelse har vi derimod konstateret, at modellen mark to model er 

mest udbredt. Denne model omfatter modeller til opgørelse af tilnærmede kapitalværdier. Der er for 

investeringsejendomme primært tale om benyttelse af to modeller – DCF modellen og normalind-

tjeningsmodellen (den afkastbaserede model).  

 

Ovenstående værdiansættelsesmodeller er som udgangspunkt to forskellige modeller, der har det 

samme formål at værdiansætte dagsværdien. DCF modellen anvender en mere langsigtet betragt-

ning grundet en lang budgetperiode på 5-10 år. DCF modellen kan derfor med fordel anvendes på 
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ejendomme, hvor der er væsentlige ændringer i pengestrømme over tid. Normalindtjeningsmodellen 

tager derimod udgangspunkt i indtjening for et normalt år og kan med fordel anvendes for ejen-

domme med stabile pengestrømme.  

 

Pengestrømmene for ejendommen indeholder en opgørelse af huslejeniveau, omkostninger herunder 

vedligeholdelse og forbedringer m.v. Der er tale om forholdsvis håndgribelige elementer, der kan 

fastsættes ud fra kontrakter, historiske data og lignende. Væsentligste skøn i opgørelsen er fastsæt-

telsen af tomgangslejen i perioden. Et forkert skøn kan i yderste konsekvens bidrage til et forkert 

værdigrundlag, og dermed en forkert dagsværdi for ejendommen. 

 

I begge modeller indgår en diskonteringsfaktor i form af afkastkrav for ejendommen. Afkastkravet 

indeholder en række estimater, der er baseret på de makroøkonomiske faktorer og de ejendomsspe-

cifikke forhold. Afkastkravet indeholder derfor en række vurderinger og skøn og kan være risikobe-

hæftet, da vurderingerne er subjektive. Vi vurderer, at det er fastsættelsen af afkastkravet, der har 

væsentlig betydning for måling af dagsværdien. Troværdigheden afhænger af ledelsens evne til at 

vurdere markedsforholdene, så graden af subjektivitet reduceres.   

 

Dagsværdimodellen udspringer direkte af den formueorienterede teori, som begrebsrammen er byg-

get op efter. Det vil derfor være naturligt alene ud fra denne betragtning at anvende dagsværdimo-

dellen. Dagsværdimodellen har endvidere den fordel, at værdireguleringer bliver indregnet via re-

sultatopgørelsen, og på et perfekt marked vil resultatet og egenkapitalen afspejle ejendommens fak-

tiske afkast og virksomhedens værdi. Perfekte markedsforhold er dog sjældent eksisterende, hvorfor 

værdiansættelsen må ske ved hjælp af tilnærmede værdier i form af værdiansættelsesmodeller. 

Dagsværdimodellen kan derfor indeholde mange skønsmæssige antagelser, som kan have subjektiv 

karakter, hvilket gør, at troværdigheden kan blive reduceret. 

 

Kostprismodellen er udledt af den præstationsorienterede teori. I kostprismodellen måles værdien til 

kontantprisen på anskaffelsestidspunktet med fradrag af systematiske afskrivninger. Udfordringen 

er her at kunne vurdere ejendommens restværdi og brugstid. Denne vurdering er ligeledes subjektiv 

og kan være forbundet med skønsmæssige antagelser. Selvom kostprismodellen er anvendt som 

måleattribut, skal ledelsen løbende vurdere, om ejendommen er værdiforringet i forhold til den 

regnskabsmæssige værdi. Er der indikation af værdiforringelse, skal dagsværdien opgøres og an-

vendes, såfremt denne er lavere.  Kostprismodellen har den klare ulempe, at der skal afskrives på en 

ejendom, som i princippet ikke undergår værdiforringelse.  
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Uanset valg af måleattribut er virksomhederne underlagt en række oplysningskrav. Anvendes dags-

værdimodellen som måleattribut, er virksomhederne pålagt en række yderligere oplysningskrav i 

forhold til oplysninger ved indregning efter kostprismodellen. Oplysningerne kan ikke undlades, da 

de bidrager til forståelsen af de anvendte dagsværdier. Udarbejdelse af årsrapporten kan derfor være 

mere omfattende ved anvendelse af dagsværdimodellen.   

 

Ud fra en teoretisk diskussion af de to måleattributter dagsværdi og kostpris vurderer vi, at dags-

værdien trods de teoretiske ulemper er mest relevant som måleattribut. Årsagen er, at modellen vi-

ser et virkelighedsbillede af virksomhedens samlede investeringsstrategi og derfor alt andet lige vil 

være mere retvisende.  

 

Den teoretiske diskussion er baseret på det gældende regelsæt IAS 40. Idet IASB er i gang med at 

udvikle en samlet standard for aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi, har vi analyseret de 

forarbejder, der er til udkastet til standarden, herunder hvilken påvirkning den vil have på IAS 40. 

Implementeringen vil primært påvirke områderne værdiansættelse efter højest og bedste udnyttelse, 

værdiansættelsesteknikker samt dagsværdihierarkiet.   

 

Værdiansættelse efter højest og bedste udnyttelse betyder, at virksomheden værdiansætter ejen-

dommen ud fra det, en potentiel investor vil anvende ejendommen til. Dette er dog kun, såfremt den 

pågældende anvendelse er fysisk, juridisk og økonomisk mulig. I de tilfælde hvor der eksisterer en 

bedre udnyttelse af ejendommen end den nuværende, vil værdien i årsrapporten ikke have sammen-

hæng til pengestrømmene. Afkastet vil afspejle en værdiansættelse på et grundlag, der ikke nødven-

digvis fremgår af årsrapporten. Det kan i værste fald betyde, at regnskabsbruger træffer beslutninger 

ud fra et forkert grundlag.  

 

Standarden indeholder et appendiks med guidelines til værdiansættelsesteknikker. I modsætning til 

IAS 40 er disse meget udførligt beskrevet. Det kan medføre, at værdiansættelsesteknikkerne bliver 

betragtet som et ”skal anvendes” og ikke et ”kan anvendes”. Der er risiko for, at værdiansættelses-

teknikkerne ikke vil blive udviklet over tid og dermed være en begrænsning af dagsværdimodellen.  

 

Indregning efter dagsværdimodellen indeholder en vurdering af en lang række estimater, der enten 

har direkte reference til markedet eller er baseret på skønsmæssige antagelser. Indførelse af dags-

værdihierarkiet vil betyde, at de forskellige inputs medføre forskellige krav til oplysninger, alt efter 
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om de er observerbare eller ej. Konsekvensen kan være, at omkostningerne til fremskaffelse af op-

lysningerne i årsrapporten vil overstige nytteværdien for regnskabsbruger.  

 

Det er vores vurdering, at implementeringen af dagsværdistandarden ikke vil medføre forbedringer 

for måling af investeringsejendomme til dagsværdi end de guidelines, der er i IAS 40 i sin nuvæ-

rende form. 

 

Vi har diskuteret ovenstående punkter med udvalgte regnskabsbrugere. Der er generelt den hold-

ning, at værdiansættelsen skal ske ud fra pengestrømme, hvilket dermed vil afspejle ejendommens 

nuværende brug. En værdiansættelse efter højest og bedste udnyttelse bør ikke indregnes men i ste-

det noteoplyses hvis relevant, medmindre at markedet klart har andre præferencer for ejendommens 

anvendelse. Derudover er det holdningen, at detaljerede guidelines for værdiansættelsesteknikker 

ikke vil ændre på troværdigheden af værdiansættelsen. Årsagen er, at graden af observerbare og 

ikke-observerbare data vil være uændret. Endvidere mener respondenterne, at yderligere oplys-

ningskrav ikke vil være til gavn for regnskabsbruger. Argumentet herfor er, at oplysningerne ikke 

vil være gennemskuelige i virksomheder med en bred ejendomsportefølje.  

 

Der kan ofte være stor forskel på teori og praksis, hvilket har lagt op til en analyse af, hvad virk-

somhederne benytter i praksis, samt om regnskabsbrugerne er enige i den anvendte praksis og vores 

udsagn.  

 

Virksomhederne i vores markedsundersøgelse anvender udelukkende dagsværdimodellen som må-

leattribut. En udvidet undersøgelse af 59 virksomheder viser, at kun ca. 5 % anvender kostprismo-

dellen. Vores analyse har derfor været fokuseret mod troværdigheden i de opgjorte dagsværdier. Vi 

må konstatere, at dagsværdimålingen er så specifik, at det er vanskeligt at komme med saglige ud-

sagn på baggrund af årsrapporterne. Virksomheder med store porteføljer er mindre gennemskuelige, 

og årsrapporterne indeholder ikke detaljerede oplysninger om de enkelte ejendomme, hvilket gør 

det vanskeligt for regnskabsbrugerne at gennemskue. Analysen har ikke givet indikation af, at virk-

somhederne ikke opgør dagsværdien troværdigt. De afvigelser vi har konstateret kan næsten alle 

årsagsforklares, men der skal indhentes yderligere informationer, såfremt værdierne skal anvendes 

som beslutningsgrundlag for regnskabsbrugerne. 

 

På baggrund af vores analyser har vi afsluttet afhandlingen med at foretage en række interviews 

med udvalgte regnskabsbrugere. Regnskabsbrugerne omfatter ejendomsinvestorer og kredit- og 
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realkreditinstitutter. Formålet med interviewene har været at be- eller afkræfte vores hovedhypotese 

om, at regnskabsbrugerne anser dagsværdi som den mest retvisende måleattribut.  

 

Regnskabsbrugerne anser overordnet dagsværdi som den mest retvisende måleattribut. Responden-

terne påpeger dog, at der er stor fokus på en række usikkerhedsmomenter, der er ved måling til 

dagsværdi.  

 

Vi vurderer de valgte regnskabsbrugere som troværdige, selv om der kan være tale om et område 

med stor subjektivitet. Vores interviews har derfor taget udgangspunkt i en række underhypoteser, 

således at vi har kunnet foretage en konstruktiv diskussion med respondenterne, på baggrund af de 

udsagn vi er kommet med i løbet af afhandlingen.  

 

Det kan diskuteres, hvorvidt dagsværdien kan opgøres, når markedet er under en finansiel krise og 

dermed er mindre aktivt. Respondenterne er af den opfattelse, at der altid vil være et marked for 

ejendomme. Derfor skal investeringsejendomme måles til dagsværdi. Endvidere kan det diskuteres, 

hvad der definerer et ikke-aktivt marked, er det graden af gennemførte handler, efterspørgslen efter 

ejendomme, likviditet mv.? Grundlaget for værdiansættelsen skal være pengestrømmene fra ejen-

dommen for at sikre et ensartet grundlag fra år til år, som udelukkende påvirkes af afkastkravet.  

 

Respondenterne er ikke enige i betragtningen om, at kostprismodellen er mest troværdig. Kostpris-

modellen tillægges ikke væsentlig informationsværdi, men regnskabsbrugerne har behov for, at 

kostprisen oplyses. Det er uforståeligt, at virksomheder anvender kostprismodellen med det argu-

ment, at dagsværdien ikke kan opgøres troværdigt, når virksomhederne er tvunget til at opgøre en 

dagsværdi ved nedskrivningstest.  

 

Dagsværdimåling er langt fra uden kritik men opfattes stadigvæk som mere relevant og troværdig 

end måling efter kostprismodellen. Det er vigtigt, at dagsværdi som måleattribut løbende er til de-

bat, samt at regnskabsbrugerne stiller krav til virksomhedens evne og revisors pålidelighed, således 

at måling til dagsværdi ikke bliver til en rutine men en løbende proces, der afspejler de faktiske 

markedsforhold så objektivt som muligt.  

 

Den nuværende finansielle krise bør ikke ændre på virksomhedernes anvendelse af måleattribut for 

investeringsejendomme. Debatten omkring dagsværdi er opstået i forbindelse med nedgangen i 

markedet. Vi mener, at der løbende bør være en debat, da de usikkerheder, der ligger i måling til 
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dagsværdi, er tilstede uanset markedsforholdene. Risikoen ved vurdering af dagsværdien er lige så 

stor, når markedet er i fremgang, som når markedet er i nedgang. Risikoen ligger i de skønsmæssige 

antagelser, som ikke kun påvirkes af en krise.  
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10. Perspektivering 
 

Afhandlingens problemstilling om mest retvisende måleattribut for investeringsejendomme er base-

ret på en række analyser, som grundet afhandlingens omfang er begrænset. Det fundament, der dan-

ner grundlag for konklusionen på afhandlings problemstilling, er begrænset til en mindre populati-

on.  

 

Indgangsvinklen til afhandlingens problemstilling er den debat, der har været hos Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen samt internationalt i forbindelse med udviklingen af standarden for måling af aktiver 

og forpligtelser til dagsværdi. I forlængelse af afhandlingens problemstilling har der i Revision og 

Regnskabsvæsen nr. 12 2009 været en yderligere debat i artiklen ”Historisk kostpris versus dags-

værdi”. Denne artikel har belyst investorernes og analytikernes holdninger til anvendelse af kostpris 

versus dagsværdi. Projektet har omfattet en større spørgeskemaundersøgelse med en slutpopulation 

på 53 respondenter. Respondenternes præference for måleattribut er med 55 % primært dagsværdi 

(overordnet for alle aktiver og forpligtelser) med begrundelse om, at denne giver mere anvendelige 

mål for aktivernes og forpligtelsernes værdi, indeholder mere relevant information samt troværdig 

repræsentation. Undersøgelsen dokumenterer, at investorerne og analytikerne overordnet foretræk-

ker anvendelsen af dagsværdier frem for historiske kostpriser. Undersøgelsen viser også, at der er 

særlige aktivklasser som immaterielle og materielle anlægsaktiver, hvor kostpris foretrækkes frem 

for dagsværdi. 

 

Dette er i modstrid med vores konklusion om, at dagsværdi er at foretrække som måleattribut for 

investeringsejendomme, som hører under betegnelsen materielle anlægsaktiver. Det er væsentligt at 

påpege, at afhandlingens konklusion er påvirket af: 

 

� valg af regnskabsbrugere  

� fokus på et specifikt aktiv – investeringsejendomme.  

 

Debatten i nærværende artikel samt debatten internationalt fokuserer på overordnet måling til dags-

værdi. Der er mange holdninger for og imod måleattributten dagsværdi. Det er ikke muligt at vurde-

re den generelle holdning, da regnskabsbrugerne har forskellige præferencer alt efter hvilken regn-

skabspost, der er tale om. Dette understøttes af debatten internationalt, hvor flere kommenterer på 

dagsværdi i forhold til de enkelte aktiver og forpligtelser. Vi mener derfor ikke, at udsagnet i vores 
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afhandling vil blive forkastet af undersøgelsen i ovenstående artikel, selvom denne omfatter en stør-

re population. Dagsværdi som måleattribut er et interessant og yderst relevant område at diskutere. 

Vi vil derfor stærkt opfordre til, at debatten om dagsværdimåling fortsætter og vil være mere foku-

seret på enkeltaktiver og -forpligtelser frem for en generel betragtning. 
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Bilag 1 

 

Begrebsrammens 5 niveauer 

 

 

Kilde: Finansiel rapportering – Teori og regulering af Jens O. Elling, side 350 
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Bilag 2 

Kilde: Agenda paper 3A: Fair Value Measurement: Highest and best use 
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Bilag 3 

Oplysningskrav Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Oplysning om dagsværdien på statustidspunkt X X X 

Oplysning om hvilket niveau i dagsværdihierarkiet 

målingen er foretaget 

X X X 

Oplysning om overførsel af aktiver mellem niveau 1 

og 2 

X X  

Oplysning om anvendte metoder og input X X X 

Oplysning om ændringer i værdiansættelsesmetode, 

herunder begrundelse og indvirkning på dagsværdien 

X X X 

Oplysning om samlet gevinst/tab i perioden samt 

hvordan det er indregnet i indkomstopgørelsen 

X X X 

Oplysning om samlet gevinst/tab i perioden for anden 

indkomst 

  X 

Oplysning om køb, salg og indgåede aftaler   X 

Oplysning om overførsel af aktiver til og fra niveau 3 

samt årsager hertil 

  X 

Oplysning om dagsværdi ved alternative sandsynlige 

antagelser (følsomhedsanalyse) 

  X 

Ved måling til HABU skal forskelle i dagsværdien set 

i forhold til nuværende brug oplyses 

X X X 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund Expoxure Draft maj 2009 
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Bilag 4 

    
Gennemgang af anvendt måleattribut for seneste aflagt årsrapport 
    
Virksomhed Land Model  
Assura Group UK Dagsværdi  
The Big Yellow Group UK Dagsværdi  
The British Land Company UK Dagsværdi  
Brixton UK Dagsværdi  
CLS Holding UK Dagsværdi  
Capital & Regional  UK Dagsværdi  
Daejan Holdings UK Dagsværdi  
Derwent London UK Dagsværdi  
Devolopment Securities UK Dagsværdi  
Eurocastle Investment UK Dagsværdi  
Grainger UK Dagsværdi  
Great Portland Estates UK Dagsværdi  
Grosvenor UK Dagsværdi  
Hammerson UK Dagsværdi  
Helical Bar UK Dagsværdi  
Invista Real Estate UK Dagsværdi  
Land Securities UK Dagsværdi  
Liberty International UK Dagsværdi  
London & Associated Properties UK Dagsværdi  
McKay Securities UK Dagsværdi  
Minerva UK Dagsværdi  
Mucklow Group UK Dagsværdi  
ProLogis European Properties UK Dagsværdi  
Quintain Estates & Development UK Dagsværdi  
Segro UK Dagsværdi  
Shaftesbury UK Dagsværdi  
St. Modwen Properties UK Dagsværdi  
Town Centre Securities UK Dagsværdi  
Unite Group UK Dagsværdi  
AIG Internationale Real Estate G Dagsværdi  
Colonia G Dagsværdi  
DIC Asset G Kostpris  
Deutsche EuroShop G Dagsværdi  
Deutsche Wohnen G Dagsværdi  
Fair Value Reit G Dagsværdi  
Patrizia Immobilien G Dagsværdi  
TAG G Dagsværdi  
Norwegian Property N Dagsværdi  
Castellum S Dagsværdi  
Fabege S Dagsværdi  
Hufvudstaden S Dagsværdi  
Klövern S Dagsværdi  
Kungsleden S Dagsværdi  
Wihlborgs S Dagsværdi  
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Viktoria Properties DK Dagsværdi  
Asgaard Ejendomme DK Dagsværdi  
Dan-ejendomme DK Dagsværdi  
Berlin DK Dagsværdi  
Investa German High Street DK Dagsværdi  
Jensen & Møller DK Dagsværdi  
Jeudan DK Dagsværdi  
Land & Leisure DK Kostpris  
Nordicom DK Dagsværdi  
Prime Office DK Dagsværdi  
Schaumann Properties DK Dagsværdi  
Tower Group DK Dagsværdi  
Walls DK Dagsværdi  
Victor Internatioanal DK Kostpris  
Dades DK Dagsværdi  
    
Antal virksomheder  59 stk.   
    
Virksomheder som anvender dagsværdi 56 95%  
Virksomheder som anvender kostpris 3 5%  
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 Bilag 5 

 

Oplysningskrav Dades Jeudan 

Northern 
Logistic 
Property 

Norwegian 
Property 

British 
Land 

Company 
Derwent 
London 

Tower 
Group 

Jensen 
& Møl-

ler 

Dan-
Ejendoms-
investering 

Berlin 
III 

Victoria 
Properties  Nordicom Minerva 

Colonia 
Real 

Estate TAG 
IAS 40.75 (a) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.75 (b) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.75 (c) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.75 (d) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.75 (e) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.75 (f) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.75 (g) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.75 (h) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.76 (a) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (b) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (c) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (d) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (e) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (f) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.76 (g) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
IAS 40.77 IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.78 (a) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.78 (b) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.78 (c) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.78 (d) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.79 (a) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.79 (b) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.79 (c) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.79 (d) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
IAS 40.79 (e) IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA 
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Dades A/S (www.dades.dk) - Regnskabsafslutning 30/6         Jeudan A/S (www.jeudan.dk) - Regnskabsafslutning 31/12     
                      
Beløb i 1.000 DKK           Beløb i 1.000 DKK         
  2008/09 2007/08 2006/07 2005/06     2008 2007 2006 2005 
Resultatopgørelse:           Resultatopgørelse:         
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 969.709 790.421 635.706 558.899   Lejeindtægter fra investeringsejendomme 473.148 378.579 318.782 290.730 
Ejendomsomkostninger 233.390 -200.423 -168.157 -163.889   Ejendomsomkostninger -92.380 -62.604 -53.308 -51.730 
Dagsværdiregulering, urealiseret 0 238.735 690.354 878.612   Dagsværdiregulering, urealiseret -250.879 121.454 279.788 768.613 
Realiseret avance/tab vad salg 762 32.253 40.009 56.341   Realiseret avance/tab vad salg * -666 -2.458 22.622 54.323 
                      
Ejendommenes resultat før finansielle           Ejendommenes resultat før finansielle         
poster og skat 1.203.861 860.986 1.197.912 1.329.963   poster og skat 129.223 434.971 567.884 1.061.936 
                      
Aktiver:           Aktiver:         
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 15.733.028 13.819.319 11.231.193 9.371.977   Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 8.634.310 7.680.860 5.601.917 4.791.046 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 12.810.505 10.890.627 8.460.825 7.325.608    - Heraf udgør ejendommenes kostpris 7.514.995 6.307.410 4.346.346 3.821.804 
                      
Samlet aktivsum 17.556.549 14.401.436 11.439.086 9.527.084   Samlet aktivsum 9.426.359 8.826.811 6.044.680 5.380.290 
                      
Passiver:           Passiver:         
Egenkapital 4.747.971 5.005.871 4.604.556 3.791.542   Egenkapital 2.955.112 3.428.748 2.480.168 2.174.695 
                      
Nøgletal:           Nøgletal:         
%-mæssig andel investeringsejendomme 89,6% 96,0% 98,2% 98,4%   %-mæssig andel investeringsejendomme 91,6% 87,0% 92,7% 89,0% 
EK ift. investeringsejendomme, % 30,2% 36,2% 41,0% 40,5%   EK ift. investeringsejendomme, % 34,2% 44,6% 44,3% 45,4% 
                      
Anvendt afkastkrav:           Anvendt afkastkrav:         
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 5,80 5,89 5,95 6,32   Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 5,30 5,00 4,98 5,10 

            * Avance 2008: Ifølge anlægsnoten i regnskabet er der ikke nogen afgang.      

 

 



Bilag 6 

 142 

 

Northern Logistic Property ASA (www.nlpasa.no) - Regnskabsafslutning 31/12     Nowegian Property ASA (www.norwegianproperty.no) - Regnskabsafslutning 31/12 
                    
  Beløb i 1.000 DKK         Beløb i 1.000 DKK   
  2008 2007 2006       2008 2007 2006 
Resultatopgørelse:           Resultatopgørelse:       
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 286.817 310.012 68.251     Lejeindtægter fra investeringsejendomme 1.413.521 1.115.751 371.211 
Ejendomsomkostninger -24.333 -23.586 -4.530     Ejendomsomkostninger -115.209 -76.140 -18.298 
Dagsværdiregulering, urealiseret -410.252 104.062 20.320     Dagsværdiregulering, urealiseret -3.019.337 1.140.016 355.925 
Realiseret avance/tab vad salg  - - -     Realiseret avance/tab vad salg  26.019 8.679 - 
                    
Ejendommenes resultat før finansielle           Ejendommenes resultat før finansielle       
poster og skat -147.769 390.487 84.041     poster og skat -1.695.006 2.188.306 708.839 
                    
Aktiver:           Aktiver:       
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 4.352.654 4.963.562 4.111.299     Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 20.681.076 29.094.598 12.598.603 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 4.638.525 4.839.180 3.422.483      - Heraf udgør ejendommenes kostpris 22.204.472 27.598.657 12.242.679 
                    
Samlet aktivsum 4.677.382 5.709.105 4.365.379     Samlet aktivsum 21.903.012 31.683.140 15.285.266 
                    
Passiver:           Passiver:       
Egenkapital 732.184 1.436.714 813.889     Egenkapital 3.786.878 6.387.577 4.863.308 
                    
Nøgletal:           Nøgletal:       
%-mæssig andel investeringsejendomme 93,1% 86,9% 94,2%     %-mæssig andel investeringsejendomme 94,4% 91,8% 82,4% 
EK ift. investeringsejendomme, % 16,8% 28,9% 19,8%     EK ift. investeringsejendomme, % 18,3% 22,0% 38,6% 
                    
Anvendt afkastkrav:           Anvendt afkastkrav:       
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ?     Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ? 
                    
Omregning til DKK:           Omregning til DKK:       
Anvendt valutakurs til omregning DKK/NOK 0,7572 0,9351 0,9051     Anvendt valutakurs til omregning DKK/NOK 0,7572 0,9351 0,9051 
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The British Land Company PLC (www.britishland.com) - Regnskabsafslutning 31/3     Derwent London PLC (www.derwentlondon.com) - Regnskabsafslutning 31/12   

                      

  Beløb i 1.000 DKK         Beløb i 1.000 DKK     

  2008/09 2007/08 2006/07 2005/06     2008 2007 2006 2005 

Resultatopgørelse:           Resultatopgørelse:         

Lejeindtægter fra investeringsejendomme 3.976.944 5.584.639 6.543.299 6.823.520   Lejeindtægter fra investeringsejendomme 910.100 1.133.509 569.610 538.882 

Ejendomsomkostninger -352.084 -327.957 -394.571 -472.811   Ejendomsomkostninger -190.433 -100.463 -54.407 -31.571 

Dagsværdiregulering, urealiseret -21.837.185 -14.701.844 11.497.355 12.454.266   Dagsværdiregulering, urealiseret -4.604.801 916.346 2.479.412 1.351.015 

Realiseret avance/tab vad salg  -1.416.336 243.625 1.260.435 1.773.041   Realiseret avance/tab vad salg  9.177 773.262 32.200 104.510 

                      

Ejendommenes resultat før finansielle           Ejendommenes resultat før finansielle         

poster og skat -19.628.661 -9.201.536 18.906.518 20.578.016   poster og skat -3.875.956 2.722.655 3.026.814 1.962.836 

                      

Aktiver:           Aktiver:         

Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 43.498.328 87.976.808 141.289.227 119.073.102   Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 15.816.622 26.938.350 14.145.859 11.056.329 

 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 48.011.400 68.543.013 97.316.504 82.720.399    - Heraf udgør ejendommenes kostpris 15.712.611 20.201.225 7.649.201 6.919.459 

                      

Samlet aktivsum 60.638.398 118.514.290 179.529.714 145.195.898   Samlet aktivsum 16.680.835 28.134.776 14.815.400 11.519.006 

                      

Passiver:           Passiver:         

Egenkapital 25.678.097 63.623.658 95.869.744 64.646.131   Egenkapital 9.292.199 18.691.233 8.698.482 6.599.396 

                      

Nøgletal:           Nøgletal:         

%-mæssig andel investeringsejendomme 71,7% 74,2% 78,7% 82,0%   %-mæssig andel investeringsejendomme 94,8% 95,7% 95,5% 96,0% 

EK ift. investeringsejendomme, % 59,0% 72,3% 67,9% 54,3%   EK ift. investeringsejendomme, % 58,7% 69,4% 61,5% 59,7% 

                      

Anvendt afkastkrav:           Anvendt afkastkrav:         

Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ? ?   Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ? ? 

                      

Omregning til DKK:           Omregning til DKK:         

Anvendt valutakurs til omregning DKK/GBP 8,0019 9,3702 10,9603 10,7157   Anvendt valutakurs til omregning DKK/GBP 7,6479 10,1478 11,1035 10,8865 
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Jensen & Møller A/S (www.jensen-moller.dk) - Regnskabsafslutning 31/12    Dan-Ejendomsinvestering A/S (www.dan-ejendomme.dk) - Regnskabsafslutning 31/12 
                     
  Beløb i 1.000 DKK        Beløb i 1.000 DKK     
  2008 2007 2006 2005    2008 2007 2006 2005 
Resultatopgørelse:          Resultatopgørelse:         
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 4.719 3.948 4.150 4.337  Lejeindtægter fra investeringsejendomme 22.847 21.469 20.151 19.055 
Ejendomsomkostninger -3.268 -2.822 -3.121 -3.440  Ejendomsomkostninger -14.130 -11.886 -11.929 -11.382 
Dagsværdiregulering, urealiseret -28.473 -24.381 21.509 69.043  Dagsværdiregulering, urealiseret 14.758 40.422 7.762 26.063 
Realiseret avance/tab vad salg 1.809 5.469 5.723 7.917  Realiseret avance/tab vad salg - - - - 
                     
Ejendommenes resultat før finansielle          Ejendommenes resultat før finansielle         
poster og skat -25.213 -17.786 28.261 77.857  poster og skat 23.475 50.005 15.984 33.736 
                     
Aktiver:          Aktiver:         
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 152.176 149.740 181.054 165.054  Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 257.524 227.732 180.061 165.005 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 66.911 33.406 32.551 33.208   - Heraf udgør ejendommenes kostpris 85.851 70.817 63.568 56.274 
                     
Samlet aktivsum 161.593 158.349 218.508 200.933  Samlet aktivsum 351.279 326.899 285.438 170.392 
                     
Passiver:          Passiver:         
Egenkapital 88.150 116.639 132.189 157.803  Egenkapital 193.841 175.622 140.953 131.933 
                     
Nøgletal:          Nøgletal:         
%-mæssig andel investeringsejendomme 94,2% 94,6% 82,9% 82,1%  %-mæssig andel investeringsejendomme 73,3% 69,7% 63,1% 96,8% 
EK ift. investeringsejendomme, % 57,9% 77,9% 73,0% 95,6%  EK ift. investeringsejendomme, % 75,3% 77,1% 78,3% 80,0% 
                     
Anvendt afkastkrav:          Anvendt afkastkrav:         
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) Gennemsnitlige salgspriser for tilsvarende lejl.    Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 4,44 4,35 5,00 5,00 
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Berlin III A/S (www.griffin3.dk) - Regnskabsafslutning 30/6   
        
  Beløb i 1.000 DKK   
  2008/09 2007/08 2006/07 
Resultatopgørelse:       
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 105.783 106.638 96.469 
Ejendomsomkostninger -29.633 -26.232 -20.715 
Dagsværdiregulering, urealiseret -195.233 -42.717 102.799 
Realiseret avance/tab vad salg - - - 
        
Ejendommenes resultat før finansielle       
poster og skat -119.083 37.689 178.553 
        
Aktiver:       
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 1.487.812 1.673.255 1.679.705 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 1.622.844 1.612.956 1.576.906 
        
Samlet aktivsum 1.514.722 1.774.561 1.798.280 
        
Passiver:       
Egenkapital 360.337 621.510 680.411 
        
Nøgletal:       
%-mæssig andel investeringsejendomme 98,2% 94,3% 93,4% 
EK ift. investeringsejendomme, % 24,2% 37,1% 40,5% 
        
Anvendt afkastkrav:       
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 5,70 5,60 ? 
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Victoria Properties A/S (www.victoriaproperties.dk) - Regnskabsafslutning 31/12     Nordicom A/S (www.nordicom.dk) - Regnskabsafslutning 31/12     
                      
  Beløb i 1.000 DKK         Beløb i 1.000 DKK     
  2008 2007 2006       2008 2007 2006 2005 
Resultatopgørelse:           Resultatopgørelse:         
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 70.997 37.194 1.894     Lejeindtægter fra investeringsejendomme 252.184 196.390 147.895 112.971 
Ejendomsomkostninger -9.708 -4.698 -157     Ejendomsomkostninger -47.544 -40.975 -30.724 -23.756 
Dagsværdiregulering, urealiseret 78.552 117.449 0     Dagsværdiregulering, urealiseret -41.015 72.017 244.591 443.003 
Realiseret avance/tab vad salg  - - -     Realiseret avance/tab vad salg 18.956 99.499 33.809 26.554 
                      
Ejendommenes resultat før finansielle           Ejendommenes resultat før finansielle         
poster og skat 139.840 149.945 1.737     poster og skat 182.581 326.931 395.571 558.772 
                      
Aktiver:           Aktiver:         
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 1.835.046 1.225.895 105.592     Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 3.867.786 3.018.891 3.675.038 2.684.870 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 1.639.139 1.108.446 105.592      - Heraf udgør ejendommenes kostpris* - - - - 
                      
Samlet aktivsum 1.939.048 1.294.138 382.269     Samlet aktivsum 5.625.325 5.824.129 4.953.111 3.516.281 
                      
Passiver:           Passiver:         
Egenkapital 398.212 384.798 290.374     Egenkapital 1.043.165 1.386.240 1.197.862 899.672 
                      
Nøgletal:           Nøgletal:         
%-mæssig andel investeringsejendomme 94,6% 94,7% 27,6%     %-mæssig andel investeringsejendomme 68,8% 51,8% 74,2% 76,4% 
EK ift. investeringsejendomme, % 21,7% 31,4% 275,0%     EK ift. investeringsejendomme, % 27,0% 45,9% 32,6% 33,5% 
                      
Anvendt afkastkrav:           Anvendt afkastkrav:         
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 5,0 4,9 5,0     Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 6,69 6,62 6,3 7,05 

            *Kostpris fremgår ikke af anlægsnote, og kan ikke umiddelbart beregnes     

Omregning til DKK:                
Anvendt valutakurs til omregning DKK/GBP 7,4506 7,4566 7,456          
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Tower Group A/S (www.towergroup.dk) - Regnskabsafslutning 30/6      Minerva Plc (www.minervaplc.co.uk) - Regnskabsafslutning 30/6     
                     
  Beløb i 1.000 DKK        Beløb i 1.000 DKK     
  2008/09 2007/08 2006/07      2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 
Resultatopgørelse:          Resultatopgørelse:         
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 274.393 174.630 37.677    Lejeindtægter fra investeringsejendomme 118.264 115.100 137.448 217.880 
Ejendomsomkostninger -82.242 -27.928 -1.931    Ejendomsomkostninger -73.185 -50.711 -36.471 -55.074 
Dagsværdiregulering, urealiseret 1.031 142.457 115.637    Dagsværdiregulering, urealiseret -2.463.317 -2.413.675 191.664 119.308 
Realiseret avance/tab vad salg  - - -    Realiseret avance/tab vad salg  -804 - - -8.913 
                     
Ejendommenes resultat før finansielle          Ejendommenes resultat før finansielle         
poster og skat 193.182 289.159 151.383    poster og skat -2.419.043 -2.349.286 292.641 273.201 
                     
Aktiver:          Aktiver:         
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 4.557.721 4.228.833 1.576.121    Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 4.390.731 5.551.482 8.068.939 6.252.625 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris 4.298.729 3.976.003 1.460.484     - Heraf udgør ejendommenes kostpris 8.566.232 6.866.188 5.780.141 4.308.766 
                     
Samlet aktivsum 4.887.659 4.669.420 2.064.383    Samlet aktivsum 7.005.751 8.462.337 11.030.813 8.945.828 
                     
Passiver:          Passiver:         
Egenkapital 263.553 757.564 412.752    Egenkapital -403.534 2.854.298 5.858.547 5.413.858 
                     
Nøgletal:          Nøgletal:         
%-mæssig andel investeringsejendomme 93,2% 90,6% 76,3%    %-mæssig andel investeringsejendomme 62,7% 65,6% 73,1% 69,9% 
EK ift. investeringsejendomme, % 5,8% 17,9% 26,2%    EK ift. investeringsejendomme, % -9,2% 51,4% 72,6% 86,6% 
                     
Anvendt afkastkrav:          Anvendt afkastkrav:         
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 6,7 7,9 5,6    Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ? ? 

                     

       Omregning til DKK:         
       Anvendt valutakurs til omregning DKK/GBP 8,7396 9,4136 11,0418 10,7776 
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Colonia Real Estate AG (www.cre.ag) - Regnskabsafslutning 31/12       TAG Immobilien AG (www.tag-ag.com) - Regnskabsafslutning 31/12     
                      
  Beløb i 1.000 DKK         Beløb i 1.000 DKK     
  2008 2007 2006 2005     2008 2007 2006 2005 
Resultatopgørelse:           Resultatopgørelse:         
Lejeindtægter fra investeringsejendomme 666.588 492.412 152.559 83.298   Lejeindtægter fra investeringsejendomme 404.053 283.634 186.974 202.321 
Ejendomsomkostninger -435.119 -245.847 -71.818 -46.948   Ejendomsomkostninger -147.976 -115.734 -138.383 -100.262 
Dagsværdiregulering, urealiseret -426.168 451.238 319.458 62.817   Dagsværdiregulering, urealiseret -139.326 225.659 86.176 56.043 
Realiseret avance/tab vad salg  1.892 0 55.367 24.477   Realiseret avance/tab vad salg  18.343 103.602 41.075 19.367 
                      
Ejendommenes resultat før finansielle           Ejendommenes resultat før finansielle         
poster og skat -192.807 697.804 455.566 123.644   poster og skat 135.094 497.161 175.842 177.470 
                      
Aktiver:           Aktiver:         
Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 6.224.231 6.851.885 2.633.608 912.195   Ejendomme, dagsværdi (samlet værdi) 4.626.390 4.151.104 1.283.446 887.829 
 - Heraf udgør ejendommenes kostpris* - - - -    - Heraf udgør ejendommenes kostpris* - - - - 
                      
Samlet aktivsum 6.913.926 7.709.353 3.132.661 1.055.271   Samlet aktivsum 6.253.266 6.578.667 5.168.879 3.599.378 
                      
Passiver:           Passiver:         
Egenkapital 1.678.558 2.404.524 746.740 241.638   Egenkapital 1.893.794 2.285.545 2.152.570 673.243 
                      
Nøgletal:           Nøgletal:         
%-mæssig andel investeringsejendomme 90,0% 88,9% 84,1% 86,4%   %-mæssig andel investeringsejendomme 74,0% 63,1% 24,8% 24,7% 
EK ift. investeringsejendomme, % 27,0% 35,1% 28,4% 26,5%   EK ift. investeringsejendomme, % 40,9% 55,1% 167,7% 75,8% 
                      
Anvendt afkastkrav:           Anvendt afkastkrav:         
Afkastkrav investeringsejendomme (gns) 5,8-6,2 5,5-6,1 5,25-6,0 6,0-6,75   Afkastkrav investeringsejendomme (gns) ? ? ? ? 
                      
Omregning til DKK:           Omregning til DKK:         
Anvendt valutakurs til omregning DKK/EUR 7,4506 7,4566 7,456 7,4605   Anvendt valutakurs til omregning DKK/EUR 7,4506 7,4566 7,456 7,4605 

*Kostpris fremgår ikke af anlægsnote, og kan ikke umiddelbart beregnes       *Kostpris fremgår ikke af anlægsnote, og kan ikke umiddelbart beregnes     
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Bilag 7 

Referat af interview med ATP Ejendomme A/S 

 

Deltagere: Kenneth Olsson, Per Lykke, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Investor 

 

Kort om ATP Ejendomme A/S: Virksomheden har en nøje tilrettelagt investeringsstrategi, hvor der 

udelukkende investeres i ejendomme i Storkøbenhavn og Århus. Ejendomsporteføljen består af 

kontor-, detail- og beboelsesejendomme, hvor det interne krav er, at mindst 80 % af porteføljen skal 

være kontorejendomme. Virksomheden ejes af ATP og dermed indirekte af alle danskere, der er 

eller har været erhvervsaktive. Virksomheden er ikke som øvrige ejendomsselskaber påvirket af 

samme egeninteresse og præstationsmål og har en meget konservativ strategi, der i hovedtræk går 

ud på, at værdiansættelsen skal afspejle markedet korrekt 

 

ATP Ejendomme beskæftiger sig udelukkende med kontor- og forretningsejendomme beliggende 

primært i Storkøbenhavn og Århus, hvilket er et strategisk valg. 

 

ATP ejendomme foretrækker helt klart måling til dagsværdi. Målsætning er at afspejle markedet så 

korrekt som muligt. Som udgangspunkt vil de ikke anvende kostpris som måleattribut alene ud fra 

den betragtning om ”Buy and hold”. Såfremt der ikke er nogen retningsgivne handler til sammen-

ligning, så har man jo de teoretiske modeller, hvor dagsværdien reguleres i form af afkastkravet og 

kan endvidere understøttes af eksterne vurderinger. 

 

De anvender to modeller til opgørelsen af dagsværdien. Henholdsvis en afkastbaseret metode på 

baggrund af en 5-årig budgetperiode samt DCF modellen på baggrund af en 10-årig budgetperiode. 

Der anvendes derfor både en kortsigtet og langsigtet betragtning. Endvidere foretages der to gange 

årligt en markedsanalyse af Sadolin og Albæk, som anvendes som reference til bl.a. det anvendte 

afkastkrav. 

 

Kritikpunkter til anvendelse af dagsværdi som måleattribut kan omfatte følgende: 

 

� Dagsværdien kan ændres, såfremt personerne har forskellige interesser,  
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eksempelvis grundet salg, beskatning eller skjulte incitamentsstrukturer f.eks. i forbindelse 

med resultatafhængig aflønning. Mange større ejendomsinvestorer ønsker at vise ”stabile” 

resultater/resultatudvikling og er derfor tilbageholdende med opskrivninger/nedskrivninger. 

Mange større ejendomsinvestorer har en ”vent-og se tiden an” holdning 

� Der kan være spekulativ kapitalgevinst for øje. Især i perioder med højkonjunktur kan der 

være ønske om kortsigtet kapitalgevinst frem for det løbende afkast. (Hvilket klart har været 

den drivende kraft i ejendomsmarkedet i perioden 2004-2007 – kombineret med mere og 

mere offensivt finansieringsmarked). 

� Finansiering i højkonjunktur kan ende med at være mere end selve ejendommens værdi => 

dvs. belåning over 100 %. Dagsværdi afspejler i sådanne situationer ikke virkeligheden. 

� Virksomhederne ser tiden an i forbindelse med opgørelse af dagsværdien. Dvs. en udvikling 

her og nu bliver nødvendigvis ikke afspejlet i årsrapporten men først efterfølgende. Dvs. en 

evt. nedskrivning kommer senere end selve markedsnedgangen. 

 

Dagsværdien bør opgøres ud fra markedsfaktorerne efter bedste evne. Et fast risikotillæg (på en 

ejendomsportefølje betragtet som helhed) vil derfor ikke have positiv indvirkning. Et fast risikotil-

læg vil ikke afspejle en pålidelig dagsværdi og vil i øvrigt ikke være i harmoni med kravene fra Fi-

nanstilsynet til vores værdiansættelser.  
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Bilag 8 

Referat af telefoninterview med PenSam 

 

Deltagere: Investeringsdirektør Benny Andersen, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Investor 

 

Kort om PenSam: PenSams primære forretningsområde er administration af pensionsordninger. 

PenSam foretager en lang række investeringer og beskæftiger sig bl.a. med investering i ejendomme 

i både Danmark og udlandet.  

 

PenSam foretrækker, at investeringsejendomme måles til dagsværdi. Det gør ikke nogen forskel om 

markedet er mindre aktivt, det vil stadigvæk være dagsværdi, der er relevant. 

 

Anvendelse af sammenlignelige priser vurderes ikke til at være optimal. Der er stor usikkerhed 

grundet mange tvangssalg, hvilket gør at de sammenlignelige priser ikke er retvisende, når der er 

tale om en langsigtet investering.   

 

Det er generelt holdningen, at værdien skal måles ved anvendelse af DCF-modellen. Fordelen i 

denne model er, at målingen sker på baggrund af forventede pengestrømme. Der sker en naturlig 

udjævning over tid ud fra faktorerne alder, vedligeholdelse mv.  

 

Risikoen i værdiansættelse til dagsværdi ligger hovedsagligt i afkastkravet. Afkastkravet bør afspej-

le, hvad sammenlignelige parter realistisk set vil handle til. Markedet er dog pt. præget af forholds-

vis store spænd grundet meget få handler og stor forskel i opfattelsen mellem køber og sælger og 

det rigtige afkastkrav. Værdiansættelsen er derfor forbundet med usikkerhed og en præcis værdian-

sættelse er ikke mulig. Eksempelvis kan der være tale om en ejendom, med en lejekontrakt der løber 

20 år. Umiddelbart vil det tale for en høj værdi. Er der derimod sandsynlighed for at lejer går kon-

kurs inden for en overskuelig fremtid, og der skal genforhandles lejekontrakt med en ny lejer, vil 

det tale for en meget lavere værdi.  
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Kritikpunkter til anvendelse af dagsværdi som måleattribut kan omfatte følgende: 

 

� Tendens til at usikkerheder bliver overset ved vurdering af ejendomme. 

� Markedsværdien kan let svinge over kort tid. 

� Store prisspænd kan nemt forekomme – da der er tale om subjektive vurderinger fra virk-

somhed til virksomhed.  
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Bilag 9 

Referat af telefoninterview med Pension Danmark 

 

Deltagere: Anders Bruun, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Investor 

 

Kort om Pension Danmark: Pension Danmark er ejet af arbejdsmarkedets organisationer, fagfor-

bund og arbejdsgiverorganisationer. Pension Danmark beskæftiger sig både med bolig- og er-

hvervsejendomme. Der investeres kun i danske ejendomme, og ca. 70 % af porteføljen er kontor-

ejendomme. Herudover er Pension Danmark selv bygherre i nogle boligprojekter, hvor de blandt 

andet opfører boligejendomme, som efterfølgende skal udlejes.  

 

Pension Danmark foretrækker måling af investeringsejendomme til dagsværdi. Skal ifølge bekendt-

gørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og pensionskasser anvende enten DCF-

modellen eller den afkastbaserede model (Normalindtjeningsmodellen), og har derfor et stort kend-

skab til disse modeller.  

 

Det er altid mere relevant at anvende dagsværdi end kostpris, trods de usikkerheder der eksisterer. 

Generelt kan der være usikkerhed omkring alle elementerne i beregningsmodellerne, men de usik-

kerheder der kan have størst betydning for værdiansættelsen og som er/kan være vanskelige at esti-

mere er tomgangsleje og afkastkravet.  

 

Anvendelse af eksterne valuarer er som udgangspunkt ok, når værdiansættelsen ikke udelukkende 

understøttes af en ekstern vurdering. Benytter selv valuarer i mindre omfang til værdiansættelsen af 

boligejendomme, for at få en bedre indsigt i markedsforholdene. For erhvervsejendomme har Pen-

sion Danmark et større kendskab, blandt andet gennem markedsrapporter fra de større mæglerkæ-

der.  

 

Mener ikke yderligere oplysningskrav nødvendigvis gør regnskabet mere nyttigt for regnskabsbru-

ger.  

 

Værdiansættelse efter ejendommens alternative anvendelse (bedst mulige anvendelse) lyder meget 

fornuftigt - Dagsværdien bør afspejle, hvordan markedet reagere.  
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Bilag 10 

Referat af interview med Lars Wismann  

 

Deltagere: Lars Wismann, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Investor/ejendomsvaluar 

 

Kort om Lars Wismann: Lars Wismann er direktør i virksomheden Wismann Property Consult 

A/S. Lars Wismann er cand. merc. statsuat. ejd. mgl. & valuar og foretager gennem virksomheden 

rådgivning til investorer indenfor køb, salg, vurdering, finansiering, optimering af lejekontrakter 

samt udvikling. Lars Wismann er fast tilknyttet skribent på Økonomisk Ugebrev og Aktienugebre-

vet ligesom han ofte skriver i og refereres i en række aviser. Endvidere har Lars Wismann erfaring 

som investor ved deltagelse i flere ejendomsprojekter. 

 

LW mener, at værdiansættelsen af ejendomme altid skal og bør ske til dagsværdi. Kostpris har som 

udgangspunkt ingen informationsværdi, ud over hvad man i sin tid har betalt for at erhverve ejen-

dommen. Kostprismodellen kan kun tillægges væsentlig værdi, når handlen er sket inden for en kort 

tidshorisont, samt at handelen er sket efter et åbent og gennemsigtigt udbud. 

 

Den kritik, der har været af manglende regulering af ejendommenes værdi i virksomhedernes finan-

sielle rapporter, kan have flere årsager. Blandt andet vil værdiregulering påvirkes af ændrede husle-

jeindtægter, selvom afkastkravet er højere end tidligere. Er der tale om lange stabile lejeforhold, 

som f.eks. er kendetegnet i England, så vil værdireguleringen være mindre men til gengæld under 

indflydelse af den alternative rente f.eks. ved investering i obligationer.  

 

Et ikke aktivt marked, dvs. manglende handler, medfører i princippet, at dagsværdi ikke kan opgø-

res. Endvidere kan man argumentere for, at såfremt der ikke er finansiering, så er der ingen reel og 

normal dagsværdi. Likviditet er med til at sætte dagsværdien for ejendommene og er en meget væ-

sentlig faktor. Dagsværdien kan i situationer med høj- eller lavkonjunktur afspejle en fejlagtig 

dagsværdi, da faktoren likviditet tillægges for stor en værdi. 

 

Såfremt værdiansættelse udelukkende sker ved ekstern vurdering, så skal der stilles krav til revisor, 

om at denne efterprøver valuars vurdering. Således sikres, at der er anvendt de rette forudsætninger, 
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og at anvendte afkastkrav m.v. har en reference til markedet med henvisning på tilsvarende ejen-

domme handlet eller udbudt. 

 

Sker værdiansættelsen udelukkende ved intern vurdering, så skal kritikken rettes mod manglende 

uafhængighed. Dagsværdien kan derfor være opgjort ud fra særlige præferencer, som ledelsen har. 

Igen skal der stilles krav til revisor om, at denne efterprøver værdiopgørelsen udfra samme kriterier 

med angivelse af relevante og sammenlignelige ejendomme handlet og/eller udbudt. 
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Bilag 11 

Referat af telefoninterview med Lars Thylander  

 

Deltagere: Lars Thylander, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Ejendomsinvestor 

 

Kort om Lars Thylander: Lars Thylander er stifter af og bestyrelsesformand i Thylander Gruppen. 

Endvidere er han medlem af bestyrelsen i en række ejendomsselskaber som Victoria Properties A/S, 

EI Invest Berlin I ApS samt TG Partners Holding A/S. Lars Thylander er en af de større investorer 

på ejendomsmarkedet og beskæftiger sig med investeringer i både Danmark og Tyskland. Lars Thy-

lander er oprindeligt uddannet Statsautoriseret ejendomsmægler og har derfor indgående kendskab 

til værdiansættelsesprincipper for ejendomme. Lars Thylander beskæftiger sig med fast ejendom 

herunder lager, logistik, butik, kontor og boligudlejning. 

 

LT foretrækker klart indregning til dagsværdi, da denne er mest retvisende. Kostprisen forældes 

hurtigt, og denne kan være påvirket af særlige forhold ved handlen. F.eks. kan man have købt til en 

rigtig god pris eller måske alt for dyrt, og prisen er derfor ikke et udtryk for ejendommens faktiske 

dagsværdi. 

 

Selvom der er tale om et inaktivt marked, så er dagsværdi stadig at foretrække som måleattribut. 

Det skal bemærkes, at markedet for ejendomme er tilstede, men muligheden for at agere er begræn-

set. Årsagen er, at udbyderne fastholder urealistiske høje priser med et for lavt afkastkrav. Der er 

købere tilstede men i princippet ingen ”sælgere” til den efterspurgte pris. 

 

Dagsværdien skal opgøres under forudsætning af, at den rette evne til værdiansættelsen er tilstede. 

Dagsværdien skal fastsættes ud fra en følsomhedsanalyse, hvor bl.a. DCF-modellen og Normalind-

tjeningsmodellen inddrages. Endvidere bør man forholde sig til ejendommens samlet potentiale 

samt inddrage alle relevante ejendomsforhold af betydning. 

 

Problemet med dagsværdimåling er, at denne kan være meget subjektiv, og det kan påvirke trovær-

digheden. Der skal således stilles krav om, at ledelsen har den rette evne til at foretage værdiansæt-

telsen, ellers skal der anvendes eksterne mæglervurderinger. 
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I forlængelse af ovenstående kan troværdigheden af dagsværdien variere. Dog må regnskabsbruger-

ne forudsætte, at når både virksomhedens bestyrelse og revisor har godkendt årsrapporten uden be-

mærkninger, så er dagsværdien retvisende og troværdig. 

 

Yderligere oplysningskrav i årsrapporten vil nødvendigvis ikke være til mere gavn for regnskabs-

brugerne. Oplysningskravene gør det ikke muligt at efterprøve dagsværdien. Dette er især et pro-

blem ved en bred ejendomsportefølje, da oplysningerne i årsrapporten er overordnet for hele porte-

føljen og ikke specifik for hver enkel ejendomstype. 

 

Såfremt regnskabsbrugerne skal træffe beslutninger, så vil det altid kræve yderligere information fra 

virksomhedens ledelse. Årsrapporten kan aldrig anvendes som beslutningsgrundlag alene. 

 

Værdiansættelse efter ejendommens alternative anvendelse skal vurderes ud fra den enkelte ejen-

dom. Afgørende er, om den alternative anvendelse let kan gennemføres f.eks. inden for 12 mdr. 

eller om det først kan ske om en lang årrække. Såfremt dagsværdien fastsættes efter alternativ an-

vendelse, så er det vigtigt, at man reducerer for omkostninger hertil, samt at der tillægges et risiko-

tillæg og en developer-avance. 

 

Såfremt ledelsen selv foretager værdiansættelsen, så bør regnskabsbrugerne vurdere ledelsens evne. 

Dette kan f.eks. ske ved en track record, hvor man undersøger, hvad ledelsen tidligere har præsteret. 

Er det f.eks. en person, som tidligere har haft en række ejendomsselskaber, som er gået konkurs 

m.v., så har ledelsen nok ikke den rette evne til værdiansættelsen. 
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Bilag 12 

Referat af interview med BRF Kredit 

 

Deltagere: Carsten Schiødte, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Banker og kreditforeninger 

 

Kort om BRF Kredit: BRF Kredit er et uafhængigt realkreditinstitut, der er en af de større aktører 

på markedet for finansiering af ejendomme på det danske marked. BRF har en bred erfaring inden-

for vurdering af og udlån til ejendomme. BRF Kredits forretningsområde er primært andelsforenin-

ger, kontor og forretningsejendomme, hvor der er forholdsvis stor omsættelighed. BRF Kredit har 

også forretningsområder såsom ejerboligmarkedet og udvikling indenfor støttede byggerier samt 

erhvervsområdet. Boligudlejningsejendomme indgår også som en del af forretningsområdet.  

 

Måling af ejendomme skal altid ske til dagsværdi i overensstemmelse med værdibekendtgørelsens § 

2. Er der tale om et mindre aktivt marked, er konsekvensen, at det er sværere at finde sammenligne-

lige priser/ejendomme. Endvidere kan antallet af købere til den samme pris være begrænset. Dog vil 

dagsværdi fortsat anvendes frem for kostpris. 

 

Når man taler om måling til dagsværdi, er den væsentligste kritik virksomhedens vurderingspolitik. 

En fuldstændig og detaljeret vurderingspolitik, hvor de rette personer foretager værdiberegningen, 

øger troværdigheden af dagsværdien. Det kan dog være svært for regnskabsbruger at gennemskue 

dette på baggrund af data i den finansielle rapportering.  

 

Endvidere kan manglende kendskab til de anvendte forudsætninger have væsentlig konsekvens for 

dagsværdien. Ved sammenlignelige data kan der være manglende kendskab til de gennemførte 

handler – er dette for eksempel byttehandler?  

 

Dagsværdien fastsættes som udgangspunkt af køberne på markedet, men hvor mange købere skal i 

princippet afgøre dagsværdien? 

 

BRF kunne godt ønske flere oplysninger i årsrapporten, da det giver mulighed for regnskabsbruger-

ne at efterprøve dem. BRF fremskaffer dog altid den nødvendige information fra kunden, da der 

altid skal fremskaffes mere detaljerede oplysninger end dem, som allerede findes i årsrapporterne. 
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BRF foretager altid egne vurderinger i forbindelse med en evt. finansiering i form af rentabilitetsbe-

regning eventuelt suppleret med en simpel DCF-model. Dvs. dagsværdien i årsrapporten tillægges 

ikke væsentlig værdi men er dog med til at afgøre kundens evne og integritet som helhed. 

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at adgangen til likviditet påvirker prisen på ejendomme væsentligt, 

og dette har direkte indflydelse på dagsværdien i årsrapporten. 
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Bilag 13 

Referat af interview med FIH Erhvervsbank – Property Finance 

 

Deltagere: Søren Pedersen, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Banker og kreditforeninger 

 

Kort om FIH Property Finance: Property Finance (PF) er en selvstændig afdeling i FIH Erhvervs-

bank, som udelukkende beskæftiger sig med udlån til det professionelle ejendomsmarked, dvs. fi-

nansiering af investeringsejendomme, hvor kunderne som udgangspunkt er investorer, hvor der ikke 

er interessefællesskab mellem ejendommens ejer og lejer.   

 

FIH er ikke en kreditforening men en bank, der alene har udlån til erhvervskunder. FIH tilbyder dog 

tillige indlån til private kunder. 

 

PF beskæftiger sig med finansiering af ejendomsinvesteringer i erhvervsudlejningsejendomme, 

hvilket omfatter lager-, logistik-, kontor- og butiksejendomme samt hoteller. I mindre omfang fi-

nansieres tillige boligudlejningsejendomme. Markedsområdet er primært indenfor det danske, sven-

ske og tyske marked, hvor der gennem årene er opnået stort kendskab til markedsforholdene.  

 

For FIH er en kostpris, der er opnået mellem en køber og en sælger som udgangspunkt helt accepta-

bel, idet det er udtryk for en aftalt handelsværdi mellem to uafhængige parter. Uanset hvilken model 

der anvendes, foretager PF altid deres egne opgørelser. En dagsværdi i årsrapporten er ikke nødven-

digvis udtryk for en forkert værdiestimering, men på grund af PF’s interne forretningsgange udar-

bejdes der altid egne opgørelser. Disse tager afsæt i aktuelle markedsvurderinger, hvor der samar-

bejdes med de store erhvervsmæglere såvel danske som internationale.  

 

Der er som udgangspunkt altid penge i ejendomsmarkedet. Forskellen på et aktivt og ikke-aktivt 

marked er, at de ejendomme, der er til rådighed for handler på markedet, ikke lever op til investo-

rernes afkastkrav. Afkastkravet ændrer sig væsentligt som følge af markedsfaktorerne, og holdnin-

gen er derfor generelt, at de der har pengene afventer investeringer, til afkastkravet kan opnås.   

 

Som værdiansættelsesmodel for dagsværdi foretrækkes DCF, da denne er nemmest at gennemskue. 

Det vigtigste er, at forudsætningerne er til at gennemskue, og ved analyse af årsrapporter indhentes 
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altid yderligere oplysninger eller opgørelser fra kunden. Der er stor forskel i kvaliteten af oplysnin-

gerne i årsrapporterne, ofte har virksomheder, som har evne og de rette forudsætninger til værdian-

sættelsen tilfredsstillende oplysninger, hvilket øger pålideligheden af dagsværdien.   

 

Risikoen ved dagsværdimodeller er, at det kan være vanskeligt at gennemskue afkastkravet. Der 

kan være en lang række specifikke forhold og forudsætninger der danner grundlag for afkastkravet 

og værdiansættelsen, f.eks. uudnyttede lejepotentiale, ejendommens udviklingspotentiale osv.  
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Bilag 14 

Referat af interview med Nykredit Erhverv, Hillerød  

 

Deltagere: Tine Geirsson (storkundechef erhverv, afd. Hillerød), John Richardt Larsen og Vicky 

Werfel 

Gruppe: Banker og kreditforeninger 

 

Nykredit Erhverv beskæftiger sig som udgangspunkt med belåning til alle typer af erhvervsejen-

domme. Dårlige og risikofyldte brancher fravælges på baggrund af løbende vurderinger og offentlig 

omtale. Nykredit beskæftiger sig som udgangspunkt ikke med kiosker, pizzeria og restaurationer, da 

disse ofte er kendetegnet ved mange skift i ejerkredsen.    

 

Dagsværdien er udtryk for et øjebliksbillede og er acceptabel i en statisk verden. Markedsforholde-

ne gør, at der foretrækkes en tilnærmet dagsværdi. Der kigges på, hvad ejendommen er handlet for, 

hvad ejendomme er optaget til i regnskabet samt Nykredit egen rentabilitets værdi 

 

Det er sidstnævnte opgørelse, der danner grundlag for belåning. I egen værdansættelse er der krav 

om at anvende referenceejendomme for at have et bredt grundlag som dokumentation for den op-

gjorte værdi. Dette gør det også nemmere at kunne vurdere og tage stilling til væsentlige afvigelser i 

forhold til den regnskabsmæssige værdi, som er baseret på virksomhedernes egen opgørelse.  

 

Der er ikke nogen model, der tager højde for alle faktorerne i værdiansættelsen, det er dog vigtigst 

at kigge på pengestrømmene fra driften af ejendommen på baggrund af udarbejdede budgetter m.v. 

Tidshorisonten i sådanne budgetter er ofte kun pålidelige i en periode på op til 3 år, hvorefter usik-

kerheden i budgetteringen stiger.  

 

Blandt kritikpunkter til anvendelse af dagsværdi er, at der er tale om en subjektiv vurdering, fire 

forskellige kreditinstitutter vil sjældent nå frem til præcis den samme værdi. Dog vil afvigelserne 

sjældent være store, når der er tale om de ”almindelige” ejendomme. Når der derimod er tale om de 

”skæve” ejendomme, er det ofte her, der kan være store afvigelser, og samtidig ofte disse ejendom-

me hvor der opstår problemer.  
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Dagsværdien i årsrapporten er sjældent relevant, da der grundet tidshorisonten for offentliggørelse 

af årsrapporten ofte vil være tale om en historisk og forældet værdi. Budgetter og likviditetsforvent-

ninger er langt mere relevante.   
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Bilag 15 

Referat af telefoninterview med Handelsbanken - kreditafdelingen 

 

Deltagere: Henrik Olsen, John Richardt Larsen og Vicky Werfel 

Gruppe: Banker og kreditforeninger 

 

Kort om Handelsbanken: Handelsbanken har været på det danske marked siden 1991. Kreditafde-

lingen beskæftiger sig hovedsageligt med udlån til erhvervsvirksomheder herunder blandt andet 

finansiering af erhvervs- og udlejningsejendomme.  

 

Forretningsområdet er i Norden, flere lande i Europa samt 6 lande udenfor Europa.  

 

HB foretrækker klart indregning til dagsværdi men har klart præference til den mere forsigtige vær-

diansættelse. Dagsværdien udtrykker en langsigtet værdi, og det er vigtigt, at få afdækket om vær-

diansættelsen holder over tid. Udgangspunktet er derfor salg på et åbent marked under normale for-

hold.  

 

Såfremt der er tale om et inaktivt marked eller et mindre aktivt marked, så vil HB fortsat foretrække 

indregning til dagsværdi. Forudsætningen er her, at der er tale om et stabilt cash-flow for ejendom-

men. Det er yderst vigtigt, at man forholder sig til stabiliteten i cash-flowet herunder markedsleje, 

afkastkrav stabile lejere, rente m.v. Såfremt der er stabilitet i cash-flow, så kan det minimere ud-

sving i markedet. 

 

Cash-flow modeller kan med fordel anvendes til opgørelse af dagsværdien, da de indeholder mere 

langsigtet informationer. Problemet opstår dog ved manglende kritisk holdning til bl.a. afkastkrav. 

Såfremt der i modellen indregnes et særligt udviklingspotentiale for ejendommen, så kan det medfø-

re, at afkastkravet bliver for lavt og dermed en for høj dagsværdi. Væsentligste kritik af dagsværdi 

er derfor manglende kritisk holdning til de faktorer, som indgår i opgørelsen. 

 

Usikkerheden ved måling til dagsværdi opstår som følge af, at de bagvedliggende informationer for 

det retvisende billede ikke er tilgængelige eller gennemskuelige for regnskabsbrugerne. Er der tale 

om en børsnoteret virksomhed, så tillægges dagsværdien dog større sikkerhed, da informationsni-
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veauet er væsentlig bedre end i mindre virksomheder. Usikkerheden har også sammenhæng til revi-

sor, som påtegner regnskabet.  

 

HB yder som hovedregel aldrig finansiering, førend de har foretaget egne værdiestimater, fremskaf-

fet al væsentlig information fra kunden og forholdt sig kritisk hertil. Udgangspunktet er blandt an-

det stabilitet i cash-flow, således at der opnås sikkerhed for, at der er likviditet til betaling af ydel-

serne. HB foretager værdiberegning med udgangspunkt i cash-flow, sammenlignelige data samt 

almindelig sund fornuft.  

 

HB er enig i den rejste kritik fra E&S og savner mere stabilitet. Endvidere påpeges, at forsigtig-

hedsprincippet mangler i den gældende regnskabsregulering og kan være årsag til de store udsving, 

der har været over tid. 

 

Der fokuseres sjældent på kostpris, medmindre der er tale om en gennemført handel inden for en 

meget kort tidshorisont. Kostpris indeholder ikke væsentlige informationsværdi, hvilket gør, at den 

ikke bør anvendes i praksis. 

 

Vedrørende fair value projektet så har HB ikke det store kendskab hertil men påpeger, at en HABU 

betragtning bør ske som en konsekvensberegning, som oplyses i regnskabet. Yderligere oplysnings-

krav kan være til gavn for regnskabsbrugerne, især hvis den giver information om de kriterier, der 

ligger til grund for værdiansættelsen. 

 

 

 


