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Executive summary  

In general fair value is given by the price for an asset or a liability in a normal transaction between market 

participants on the time of measurement. Since it is not an option for the companies to sell all its assets or 

liabilities in order to measure the fair value at year-end it is necessary to estimate the fair value. The fair 

value of investment property can be estimated by comparing current prices of similar properties or by dis-

counting estimated future cash flows generated by the property. The key word is estimate.  

The difficulties arising from this accounting estimate has been made clear in several rulings from authorities 

monitoring Managements preparation of financial statements including investment properties measured at 

fair value as well as Auditors work performed with regards to the measuring of fair value. The lack of skep-

ticism in the work performed by auditor on the measurement of fair value is the common denominator in 

the rulings from the Auditors commission in Denmark1

This master thesis aims to provide help to auditors overcome these difficulties when auditing investment 

properties measured at fair value. In order to do so the concept of audit evidence as described by Mautz 

and Sharaf in their philosophy of auditing will be looked at. This should give auditors an idea on how audit 

evidence is produced and how the strength of audit evidence depends on the way it is produced. On the a 

more operational level the ISA 540 (Auditing Accounting estimates, including fair value accounting esti-

mates, and related disclosures) states that the audit can be performed using four different audit proce-

dures which this thesis has summed up to three audit procedures:  

.    

• Events Occurring Up to the Date of the Auditor’s Report 

• Testing How Management Made the Accounting Estimate 

• Developing a Point Estimate or Range 

The performance of these audit procedures should not arise any difficulties when auditing investment 

properties measured at fair value - the difficult part of the audit process is evaluating when the audit evi-

dence is sufficient and appropriate. The lack of an objective scale to make this evaluation, calls for the use 

of auditor's professional skepticism and judgment. Since the auditor's report and any modification hereof 

depends on the evaluation of the audit evidence there is a possibility that auditors compile a wrong audi-

tor's report.   

Hopefully this thesis will help auditors collect sufficient and appropriate audit evidence and making the ap-

propriate evaluation on the audit evidence at hand.  
                                                      
1 Revisornævnet 
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1 Indledning 
Der har i de senere år været et glid i de regnskabsmæssige begrebsrammer fra et præstationsorienteret pa-

radigme til et formueorienteret paradigme, hvilket blev indført i Danmark i 2001 med opdateringen af års-

regnskabsloven, mens EU fulgte efter i 2005 for så vidt angår børsnoterede virksomheder med de interna-

tionale regnskabsstandarder fra IASB. I takt med denne overgang fra, at anskue virksomheder som en trans-

formationsproces til, at anskue virksomheder som et væksthus for aktiver, har regnskabslæsernes fokus 

flyttet sig fra resultatopgørelsen til balancen.  

Denne bevægelse i virksomhedsinteressenters fokus fra den transaktionsbaserede kostprismodel til dags-

værdiopgørelser af balanceposter, som udtryk for virksomheders indtjening og effektivitet, giver regn-

skabsaflægger en række udfordringer, ud fra en betragtning om, at en retvisende opgørelse af kostpris kan 

foretages mere præcist end en retvisende opgørelse af dagsværdi.  

I takt med det økonomiske opsving igennem 00'erne, som kulminerede med finanskrise og boligboble i 

2008, steg interessen for investering i ejendomme for personer og virksomheder uden branchekendskab. 

Det forhold, at kredsen af regnskabsbrugere med fokus på investeringsejendomme er steget, kombineret 

med stigende krav til indregning og måling efter det formueorienteret paradigme, stiller oftere revisor i si-

tuationer med udfordringer i relation til revision af dagsværdier. 

En forudsætning for retvisende dagsværdier og den "perfekte balance" er markedseffektivitet2

Det forhold at revisor oftere skal foretage revision af aktiver målt til dagsværdi kombineret med det for-

hold, at regnskabsaflæggers opgørelse af dagsværdi er begrænset af den manglende tilstedeværende af 

grundlaget herfor, er uhensigtsmæssigt i forhold til pålideligheden af virksomhedernes årsrapporter.     

. Hvorvidt 

der findes et effektivt marked, udover som et teoretisk begreb, er formentligt en tilnærmelse, mens finans-

krisens indtræden i 2008 har været endnu en begrænsning for markedseffektivitet. Finanskrisen har således 

været et tillæg til de udfordringer, som virksomhederne har ved opgørelse af dagsværdier, herunder opgø-

relse af dagsværdi af investeringsejendomme.  

En række afgørelser fra Det Finansielle Råd, hvor regnskabsaflægger ikke har foretaget en opgørelse af 

dagsværdi af investeringsejendomme i tråd med de regnskabsmæssige begrebsrammer, og afgørelser fra 

Revisornævnet, hvor revisor ikke har opnået tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for virksomhedernes op-

gørelse af dagsværdi på investeringsejendomme, er med til at understrege udfordringerne ved dagsværdi-

begrebet. Det forhold, at både regnskabsaflægger og revisor har fået afgørelser i mod sig er med at illustre-

re, at virksomheder og revisorer står over for en række af de samme udfordringer.  

                                                      
2 Finansiel rapportering - teori og regulering 
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1.1 Problemsøgning   
Regnskabsaflægger er ved måling af investeringsejendomme til dagsværdi underlagt IAS 40, hvor den regn-

skabsmæssige behandling af investeringsejendomme reguleres. Formålet med IAS 40 er, at regnskabsaf-

læggere opgør dagsværdien af investeringsejendomme ensartet, således værdiansættelserne er konsisten-

te år for år, og således at der kan drages sammenligninger på tværs af virksomhedernes årsrapporter.  

Standarden fastslår, at den mest retvisende måde til opgørelsen af dagsværdi af investeringsejendomme er 

sammenlignelige handler foretaget i et effektivt marked. Det er afhandlingens tese, at sådanne handler kun 

i begrænset omfanget finder sted, hvorfor regnskabsaflægger må søge alternativer i opgørelsen af dags-

værdi. Som alternativ på sammenlignelige handler peger IAS 40 på tilnærmede sammenlignelige handler el-

ler tilbagediskontering af forventede fremtidige pengestrømme genereret af ejendommen. Det gælder bå-

de for fastlæggelsen af, hvilke handler som er tilnærmelsesvist sammenlignelige og fastlæggelsen af de for-

ventede fremtidige pengestrømme, at dette er forbundet med et skøn.   

Ved afgivelse af en blank revisionspåtegning på en årsrapport erklærer revisor med høj grad af sikkerhed, at 

årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl. Indeholder årsregnskabet investeringsejendomme målt til 

dagsværdi, vil disse være behæftet med et skøn, som kan være baseret på forventede fremtidige penge-

strømme. Revisor kan under andre omstændigheder ikke afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed på 

skøn over fremadrettede finansielle oplysninger, som forventninger til fremtidige pengestrømme udledt af 

budgetter.  

Afhængigt af om disse skøn er baseret på observerbare input og graden af subjektivitet heri, står revisor 

over for større eller mindre udfordringer ved at skulle opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for at 

kunne afgive en revisionspåtegning på årsrapporten, hvori investeringsejendomme er målt til dagsværdi. I 

denne forbindelse er det interessant at undersøge, hvilke muligheder revisionsteorien og de mere operati-

onelle revisionsstandarder giver revisor for at kunne planlægge, udføre og konkludere på sin revision, her-

under hvilke forhold der har været kritiseret i afgørelserne fra Det Finansielle Råd og Revisornævnet.  
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1.2 Problemformulering 
På baggrund af indledning og ovenstående problemsøgning udledes afhandlingens problemformulering:  

"Hvordan opnår revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved revision af investeringsejen-

domme målt til dagsværdi i virksomhedernes årsrapport?" 

Problemformuleringen støttes og søges besvaret ved hjælp af følgende underspørgsmål:  

I. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, og hvordan opgøres dags-

værdien heraf?  

II. Hvornår bliver opgørelsen af dagsværdi væsentlig for årsrapporten? 

III. Hvad er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved revision af dagsværdier? 

IV. Hvordan udfordrer revisor regnskabsaflæggers grundlag og objektivitet i opgørelsen af dagsværdier?  

V. Hvornår og hvordan skal revisor inddrage eksperter i revisionen af dagsværdier?  

VI. Hvornår er revisionsbeviset tilstrækkeligt og egnet ved revision af dagsværdier?  

VII. Hvor og hvordan skal revisor afrapportere på den foretagne revision af dagsværdier?  

1.3 Metodiske overvejelser 
Afhandlingens metode vil være grundlæggende deduktiv, som følge af anvendelsen af den generelle revisi-

onsteori og de generelle revisionsstandarder, til at besvare en specifik problemstilling - Hvordan opnår revi-

sor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved revision af investeringsejendomme målt til dagsværdi i virk-

somhedernes årsrapport? 

Deduktion bygger på, at konklusionen følger præmisserne, der lægges til grund, at såfremt præmisserne er 

sande, så må konklusionen, der følger heraf, ligeledes være sand. På samme måde drager revisor sin kon-

klusion; er revisionsbevis til stede i rette mængde og kvalitet, kan revisor drage den rette konklusion. De-

duktive slutninger følger således, når de generelle principper eller præmisser anvendes til at konkludere på 

det specifikke.  

Som følge af den specifikke problemstilling identificeret i problemformuleringen og ønsket om en løsnings-

orienteret besvarelse vil afhandlingen i overvejende grad blive normativ. Afhandlingen forsøger således at 

anvende den tilgængelige teori til at illustrere, hvorledes revisor opnår tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis for investeringsejendomme målt til dagsværdi, herunder påpege eventuelle problemstillinger og fald-

grupper for revisor, som måtte opstå i processen med at indhente revisionsbevis.  
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Til identifikation af problemstillinger og faldgrupper i revisionsprocessen, og i sidste ende til brug for en 

løsningsorienteret besvarelse af problemstillingen, anvendes hypoteser løbende igennem opgaven. Til af-

prøvning af disse hypotesers holdbarhed anvendes empirisk data i form af afgørelser fra Det Finansielle 

Råd3

De anvendte afgørelser fra Det Finansielle Råd og Revisornævnet er af nyere dato og udvalgt ud fra deres 

relevans i forhold til regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer ved måling af investeringsejendomme til 

dagsværdi. De anvendte årsrapporter er udvalgt på baggrund af en brancheanalyse af de 25 største ejen-

domsselskaber i Danmark udført af Berlingske i 2011. Disse er suppleret med ejendomsselskaber noteret på 

NASDAQ OMX Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs).   

 og Revisornævnet, som har dannet præcedens inden for regnskabsmæssig behandling og revision af 

investeringsejendomme. Som supplement til disse afgørelser er flere årsrapporter gennemgået med hen-

blik på, at identificere virksomhedernes anvendte regnskabspraksis og revisors rapportering igennem revi-

sionspåtegningerne. Endvidere anvendes artikler og faglige publikationer inden for emnet.  

Som supplement til praksis, defineret af disse afgørelser, er der foretaget interview af CFO hos Axel Pitzner 

Fonden, Morten Jensen. Morten Jensen har en baggrund som statsautoriseret revisor og er herudover be-

styrelsesmedlem i RICS4. Der er endvidere foretaget interview af medlem af Revisornævnet, Poul Erik       

Olsen. Poul Erik Olsen er statsautoriseret revisor og partner i KPMG. De foretagne interviews er delvist 

struktureret og omdrejningspunktet for interviewene har været afhandlingens problemformulering. Som 

supplement hertil er der anvendt en interviewguide styret af en række underspørgsmål i forlængelse af af-

handlingens problemformulering. De foretagne interview er dokumenteret ved referater, som kan findes i 

afhandlingens bilag, herunder er de anvendte citater efterfølgende bekræftet via e-mail5

1.4 Afgrænsning og begrebsfastlæggelse  

.  

Udgangspunktet for afhandlingen er revisors udfordringer ved revision af investeringsejendomme målt til 

dagsværdi i virksomhedernes årsregnskab. Der afgrænses fra revisors udfordringer ved måling af dagsvær-

diaktiver, i dette tilfælde investeringsejendomme, i andre sammenhænge, som for eksempel vurderingsbe-

retninger. Det er dog forventningen, at flere af disse udfordringer vil være identiske, uanfægtet til hvilket 

formål opgørelsen og revisionen af dagsværdi foretages. 

I afhandlingens teoretiske afsnit er forskellene i de regnskabsmæssige begrebsrammer, IFRS og årsregn-

skabsloven beskrevet og her konkluderes, at IAS 40 er fællesnævner, hvorfor der senere i afhandlingen ikke 

sondres mellem de to begrebsrammer. Ved gennemgangen af IAS 40 gennemgås kun elementer, som er re-

                                                      
3 Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt og opgaverne er videreført i Det Finansielle Råd 
4 Royal Institute of Chartered Surveyors, www.rics.org 
5 Den Skinbarlige Virkelighed - vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne  
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levant for den direkte indregning og måling af investeringsejendomme og ikke standardens omtale af 

blandt andet overførsler mellem ejendomskategorier.  

Som beskrevet indledningsvist kan opgørelsen af dagsværdi af investeringsejendomme foretages på bag-

grund af tilbagediskonterede fremtidige pengestrømme. Modellerne hertil inddrages med henblik på at 

identificere specifikke forhold, hvor revisor har vanskeligt ved at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis, og inddrages således ikke for en yderligere teoretisk gennemgang. Et grundlæggende kendskab til dis-

konteringsprincipperne er således at foretrække for læser.  

Er virksomheden underlagt årsregnskabsloven, er det et krav for måling af investeringsejendomme til dags-

værdi, at de tilsvarende gældsforpligtelser måles til dagsværdi. Afhandlingen afgrænses fra omtale af 

gældsforpligtigelser udover situationer, hvor disse får indflydelse på opgørelsen af dagsværdien på investe-

ringsejendomme. Tilsvarende afgrænses der fra behandling af skatter og afgifter.  

Afhandlingens problemstilling er kun aktuel for virksomheder, hvis regnskab indeholder investeringsejen-

domme målt til dagsværdi, hvorfor gennemgangen af revisionsprocessen er rettet mod en sådan virksom-

hed. Det forudsættes, at investeringsejendomme udgør en så væsentlig del af virksomhedens aktiviteter, at 

revisor i sagens natur må rette sit fokus herpå. Gennemgangen af revisionsprocessen er indsnævret til revi-

sionsplanlægning, udførelse af revisionen og konklusion på den udførte revision, hvorfor ikke alle elemen-

ter i revisionsprocessen vil blive berørt. Det er en forudsætning, at læser har et grundlæggende kendskab til 

revisionsprocessen, og således er opmærksom på, at gennemgangen ikke er et udtryk for en fuldstændig 

proces, men at denne er tilpasset en virksomhed, hvori investeringsejendomme udgør en væsentlig del af 

aktiviteten.  

Behandlingen af revisors rapportering afgrænses til revisionspåtegningen, da hovedparten af regnskabs-

brugerne kun har adgang til revisionspåtegningen via virksomhedernes årsrapporter. Revisors øvrige rap-

porteringsværktøjer, som revisionsprotokollater og management letters, behandles således ikke i afhand-

lingen.  

I afhandlingen anvendes danske bredt anerkendte begreber. IAS 40 er på engelsk, uden nogen egentlig 

danskoversættelse, hvorfor nogle begreber er oversat til dansk. Alment accepterede oversættelser anven-

des og i visse tilfælde det engelske ord, såfremt dette er praksis inden for revisionsterminologien. 
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1.5 Valg af teoretisk standpunkt 
I valget af teoretisk standpunkt skal der vælges, hvilken regnskabsmæssig begrebsramme som skal være 

udgangspunktet for måling af investeringsejendomme til dagsværdi, og hvilken revisionsteori som skal støt-

te revisor i at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Årsregnskabsloven og IFRS anvendes som de regnskabsmæssige begrebsrammer, da hovedparten af alle 

virksomheder i Danmark skal aflægge en årsrapport efter én af disse begrebsrammer. I gennemgangen af 

indregning og måling af investeringsejendomme efter henholdsvis årsregnskabsloven og IFRS vil der blive 

argumenteret for, at disse ses under ét i afhandlingens efterfølgende afsnit vedrørende revisionen af inve-

steringsejendomme målt til dagsværdi.  

Revisorer i Danmark er underlagt Revisorloven6, hvori det fremgår, at revisionen skal foretages i overens-

stemmelse med god revisorskik, herunder at Erhvervsstyrelsen fastsætter de nærmere regler om etik, udfø-

relse af revisionsopgaver og revisors afgivelse af revisionspåtegninger m.v. Danmark har adopteret de in-

ternationale standarder om kvalitetsstyring og revision udstedt af IAASB7

Flere teoretikere har igennem tiden forsøgt at beskrive en teoretisk begrebsramme for revision, herunder 

revisionsbevis. Blandt dem er Mautz og Sharaf, som i deres begrebsramme har revisionsbevis som et fun-

damentalt begreb, hvorfor deres teori er det oplagte valg til at se revisionsbevis i et revisionsteoretisk per-

spektiv. Af øvrige teoretikere kan nævnes David Flint, Arnold Wright, Yoshihide Toba og John N. Klissinger, 

som alle har forsøgt at give revisor et teoretisk grundlag for vurdering af tilstrækkelighed og egnethed af 

det opnåede revisionsbevis. Ingen af dem har udarbejdet en konkret målestok for vurdering af tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis, hvorfor deres teorier ikke bidrager yderligere i forhold til Mautz og Sharaf og 

dermed heller ikke til at løse afhandlingens problemstilling.  

, hvorfor disse danner udgangs-

punktet for en løsningsorienteret besvarelse af afhandlingens problemformulering. Til brug for at under-

bygge disse operationaliserede revisionsstandarder, redegøres der i afhandlingen for revision som teoretisk 

disciplin.  

1.6 Kildekritisk 
Afhandlingen er ikke baseret på egentlige empiriske undersøgelser, men på diskussion og argumenter ud 

fra lovgivning, standarder og praksis. Der anvendes udelukkende generelt accepterede kilder, herunder 

regnskabs- og revisionsstandarder udstedt af internationalt anerkendte institutter og på dansk ved FSR - 

                                                      
6 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder 
7 International Auditing and Assurance Standards Board 
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danske revisorer. Baggrundslitteratur i form af artikler og publikationer er fra de største revisionsvirksom-

heder som Deloitte og KPMG, der må betegnes som værende pålidelige kilder. 

Der anvendes afgørelser fra Det Finansielle Råd og Revisornævnet med henblik på kodificering af praksis 

inden for revision af investeringsejendomme målt til dagsværdi i virksomhedernes årsrapporter. Inddragel-

sen af disse afgørelser er foretaget velvidende, at regnskabs- og revisionsstandarder kan være ændret siden 

forseelserne og afgørelserne fandt sted.  

1.7 Afhandlingens struktur 
Afhandlingens struktur, grafisk gengivet herunder, er tilpasset den identificerede problemstilling, som har 

udmøntet sig i ovenstående problemformulering.  

Problemsøgningen og -stillingen er beskrevet i første afsnit med henblik på at guide læseren igennem af-

handlingens teoretiske grundlag.  

Afhandlingens andet afsnit består af en gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af investerings-

ejendomme i henhold til IFRS og årsregnskabsloven, herunder de anvendte modeller til opgørelse af dags-

værdien af investeringsejendomme. Denne gennemgang af modellerne til opgørelse af dagsværdier er fun-

det relevant med henblik på at identificere de enkelte forhold heri, som er svært reviderbare.  

Anden del af afhandlingens teoretiske grundlag består af en anskuelse af revisionsbevis i et revisionsteore-

tisk perspektiv, da en definition af revisionsbevis er nødvendigt for at kunne svarer på, hvordan revisor op-

når tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for investeringsejendomme målt til dagsværdi. Der foretages end-

videre en gennemgang af revisionsprocessen, omhandlende revisionsplanlægning, udførelse af revision og 

konklusion på den udførte revision for en virksomhed, som måler investeringsejendomme til dagsværdi. 

Gennemgangen af revisionsprocessen har til formål at identificere de stadier i processen, hvor revisor bliver 

udfordret på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Ved identifikation af disse stadier vil der blive 

gjort brug af hypoteser, som senere i afhandlingen vil blive efterprøvet.  

Afhandlingens tredje afsnit består af analysen, hvor de opstillede hypoteser efterprøves ud fra de teoreti-

ske rammer, som er til rådighed, samt ud fra praksis på området ved afgørelser fra Det Finansielle Råd og 

Revisornævnet. Hypoteseprøvningen skal være medhjælpende til besvarelsen af de identificerede under-

spørgsmål til problemformuleringen.  

De foretagne interviews af Morten Jensen og Poul Erik Olsen er inddraget i det teoretiske og det analytiske 

afsnit for at kunne belyse afhandlingens problemstilling fra henholdsvis en regnskabsaflæggers og revisor-

kontrollants perspektiv.   
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Afhandlingens sidste afsnit består af en konklusion og en perspektivering.  

Teori

Regnskabsmæssig behandling af 
investeringsejendomme Revision af investeringsejendomme

Analyse

Indledning

Konklusion

Revisionsplanlægning Udførelse af revision Konklusion på den udførte revision

Problemsøgning Problemformulering Metode

Revisionsbevis i et revisionsteoretisk 
perspektivIFRS

Årsregnskabsloven

Opgørelsen af dagsværdi

Revisionsprocessen

Undersøgelse af fremadrettede 
finansielle oplysninger

Konklusion Perspektivering

 

Figur 1 - Afhandlingens struktur8

  
 

                                                      
8 Egen tilvirkning 
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2 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 
En gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, herunder metoderne til 

opgørelsen af dagværdi, er fundet relevant, da de revisionsmæssige udfordringer netop opstår ved virk-

somhedernes måling af investeringsejendomme til dagsværdi. Endvidere er et kendskab til den regnskabs-

mæssige behandling af investeringsejendomme en forudsætning for at kunne foretage revision heraf.  

Figur 2 illustrerer strukturen i afsnit 2:   

 

Figur 2 - Struktur på gennemgangen af den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme9

Afsnittet indledes med en gennemgang af IFRS på trods af, at hovedparten af danske virksomheder aflæg-

ger årsrapport efter årsregnskabsloven

 

10

2.1 Regnskabsmæssig behandling efter IFRS 

. Forskellene mellem IFRS og årsregnskabsloven er svære at få øje 

på, og da årsregnskabsloven anvender IFRS som fortolkningsbidrag, hvorfor det vurderes mere naturligt at 

indlede med IFRS.  

 

2.1.1 Definition  

Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme efter IFRS er defineret i IAS 40, hvor investe-

ringsejendomme bliver defineret som:  

                                                      
9 Egen tilvirkning 
10 www.pwc.dk 
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"Investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger med det formål at 

opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende lejeindtægter og/eller kapitalgevinst ved videre-

salg."11

IAS 40 giver en række eksempler på hvilke ejendomme der betragtes som investeringsejendomme og hvilke 

der ikke gør, herunder hvilke regnskabsstandarder disse ejendomme i stedet falder ind under. Ved grænse-

tilfælde indeholder sondringen, om hvorvidt en ejendom kan betragtes som investeringsejendom et ele-

ment af skøn. En virksomhed skal opstille en række kriterier, så skønnet foretages konsistent og i tråd med 

definitionerne i IAS 40. Virksomheden skal oplyse, hvilke kriterier der er lagt til grund for klassifikationen af 

ejendommen, når det foretagne skøn er vanskeligt.

 

12

2.1.2 Indregning af investeringsejendomme  

  

Første indregning af investeringsejendomme sker til kostpris. Kostprisen omfatter købsprisen for ejen-

dommen og direkte henførbare omkostninger som for eksempel juridisk assistance og tinglysningsomkost-

ninger. Kostprisen omfatter ikke opstartsomkostninger, driftstab som følge af lejeledighed eller unormalt 

høje omkostninger til opførsel af ejendommen13

Indregning af investeringsejendomme skal først foretages, når indregningskriterierne er opfyldt, hvilket ind-

træffer når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele i tilknytning til investeringsejendommen vil 

tilflyde virksomheden, og kostprisen på investeringsejendommen kan måles pålideligt.  

.  

2.1.3 Måling af investeringsejendomme 

I henhold til IAS 40 kan efterfølgende måling ske til enten kostpris eller dagsværdi, dog er det et krav, at 

valget af regnskabspraksis er konsistent for samtlige investeringsejendomme i virksomheden. Standarden 

kræver, at dagsværdien af investeringsejendomme opgøres under alle omstændigheder, enten til brug for 

måling, såfremt der måles efter dagsværdi, eller til brug for noteoplysning, såfremt der måles efter kostpris. 

En virksomhed undgår således ikke at forholde sig til dagsværdien af investeringsejendomme ved at vælge 

kostpris som regnskabspraksis.  

I IAS 40 henvises til IAS 8, som omhandler anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn 

og fejl. I IAS 8 fremgår, at et skifte i regnskabsprincip kun kan foretages, såfremt det resulterer i mere påli-

delige og relevante informationer om virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme. Det 

                                                      
11 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS (side 737), Jan Fedders og Henrik Steffensen   
12 IAS 40.10 
13 IAS 40.20 - 29 
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understreges, at det er højst usandsynligt, at et skifte fra dagsværdi til kostpris vil medføre mere pålidelige 

og relevante informationer14

2.2 Regnskabsmæssig behandling efter årsregnskabsloven 

.  

 

2.2.1 Definition  

Definitionen af investeringsejendomme falder i årsregnskabsloven ind under den generelle definition af 

materielle anlægsaktiver:  

"Materielle anlægsaktiver defineres som fysiske aktiver, der besiddes af virksomheden til brug i produktio-

nen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller med henblik på udlejning eller til administrative 

formål, og som forventes anvendt i mere end én regnskabsperiode. Materielle anlægsaktiver anskaffes med 

henblik på direkte eller indirekte at opnå fremtidige økonomiske fordele ved anvendelse af aktivet i flere 

regnskabsår."15

2.2.2 Indregning af investeringsejendomme  

 

I lighed med IAS 40 skal første indregning af investeringsejendomme ske til kostpris. Kostprisen omfatter 

omkostninger direkte tilknyttet til erhvervelsen af ejendommen.  

Indregningskriterierne i årsregnskabsloven er dermed identiske med kriterierne i IAS 40.  

2.2.3 Måling af investeringsejendomme 

Årsregnskabsloven indeholder jf. § 38 en frivillig særregel for virksomheder, der har investeringsaktivitet 

som hovedaktivet og § 38, stk. 2, definerer en række aktiver, herunder investeringsejendomme, som kan 

måles til dagsværdi. Investering som hovedaktivitet er defineret som virksomheder, der udelukkende be-

skæftiger sig med at anbringe deres midler i forskellige former for værdipapirer og fast ejendom eller i an-

dre aktiver alene med det formål at fordele investeringsrisikoen og lade deres aktionærer eller deltagere 

drage fordel af resultaterne af forvaltningen af disse midler. Er virksomhedens hovedaktivitet ikke investe-
                                                      
14 IAS 40.31 
15 Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13 (side 213), KPMG 
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ring, skal ejendommen i stedet indregnes og måles efter reglerne om materielle anlægsaktiver og skal såle-

des måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.16

I lighed med IAS 40 skal valget af regnskabspraksis være konsistent for samtlige investeringsejendomme i 

virksomhedens portefølje.  

 

2.2.4 IFRS 13 

IASB udstedte i maj 2011 IFRS 13 - Fair Value Measurement (dagsværdimåling) med det formål at samle vej-

ledningen om måling af aktiver og forpligtelser til dagsværdi i én standard. IFRS 13 træder i kraft for regn-

skaber med regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller derefter. Vejledningen i opgørelse af dagsværdi 

fremgår for nuværende i de forskellige IFRS'er, blandt andet IAS 40, som er udviklet over en længere årræk-

ke, og er dermed ikke enslydende i de forskellige IFRS'er. IASB har med IFRS 13 til hensigt at ensarte praksis 

for opgørelsen af dagsværdi, herunder øge sammenligneligheden af oplysningerne herom i regnskaberne17

IFRS 13 definerer dagsværdi, også kaldet 'exit price', som

.  

18

"Den pris, der kan opnås ved at sælge et aktiv, eller som skal betales for at overdrage en forpligtelse i en 

almindelig transaktion mellem markedsdeltagere."  

:  

Definitionen på dagsværdi i henhold til IFRS 13 og IAS 40, som omtales i afsnit 2.3, bygger på de samme 

principper, hvorfor IFRS 13 ikke bringer noget nyt i forhold til opgørelse af dagsværdi på investeringsejen-

domme, men præciserer, at dagsværdi er en markedsbaseret værdiansættelse og ikke en virksomhedsspe-

cifik værdiansættelse.  

Et af hovedpunkterne i IFRS 13 er, at såfremt der ikke eksisterer et aktivt marked for det givne aktiv, som 

virksomheden kan anvende i værdiansættelsen, skal virksomheden tilstræbe at maksimere mængden af 

observerbare input og minimere mængden af ikke-observerbare input19

                                                      
16 Indsigt i årsregnskabsloven 2012/13 (side 226), KPMG 

. Til klassifikation af de anvendte 

input gør IFRS 13 brug af et dagsværdihierarki, som inddeler de anvendte input i tre niveauer, hvor niveau 

1-input gives højest prioritet, mens niveau 3-input gives lavest prioritet. Niveau 1-input er officielle kurser 

på aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser, som virksomheden har adgang til på målings-

tidspunktet. Niveau 2-input er andre input end officielle kurser inkluderet på niveau 1, som kan observeres 

for et aktiv eller en forpligtelse enten direkte og indirekte. Niveau 3-input er ikke-observerbare input for ak-

tivet eller forpligtelsen.   

17 IFRS 13 - Fair Value Measurement, Deloitte  
18 IFRS 13 BC27 
19 IFRS 13.67 



 

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF INVESTERINGSEJENDOMME Side 16 af 98 

2.2.5 Opsummering af den regnskabsmæssige behandling  

Som beskrevet i ovenstående afsnit er forskellene mellem IFRS og årsregnskabsloven svære at få øje på. 

Dette skyldes, at årsregnskabslovens § 38 bruger IAS 40 som fortolkningsbidrag til investeringsejendomme. 

Den væsentligste forskel mellem IFRS og årsregnskabsloven er, at IAS 40 ikke stiller krav om, at investering 

skal være hovedaktivitet, førend investeringsejendomme kan måles til dagsværdi20

Da IAS 40 anvendes som fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven, er metoderne til opgørelse af dagsværdi-

en af investeringsejendomme i henhold til IFRS og årsregnskabsloven identisk. Sammenfaldet i metoder gi-

ver revisor de samme udfordringer i forhold til dagsværdiprincippet, uanset om virksomheden aflægger 

regnskab efter IFRS eller årsregnskabsloven, hvorfor der fremadrettet ikke sondres mellem de to regn-

skabsprincipper og alene henvises til IAS 40.  

.  

2.3 Dagsværdi - og opgørelse heraf  

 

Det regnskabsmæssige dagsværdibegreb defineres overordnet i IFRS 13, mens det i relation til investe-

ringsejendomme operationaliseres i IAS 40. Som omtalt i afsnit 2.2.4 er der sammenfald i definitioner af 

dagsværdi i IFRS 13 og IAS 40, hvorfor der fremadrettet anvendes den mere ejendomsspecifikke definition 

på dagsværdi i henhold til IAS 40:  

"Dagsværdien af investeringsejendomme er det beløb, en ejendom kan omsættes til ved en handel mellem 

kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter. Ved dagsværdien undgås hermed specifikt skønnede pri-

ser, som er forøget eller formindsket som følge af specielle vilkår eller forhold, såsom atypisk finansiering, 

sale-and-leaseback-ordninger, særlige hensyn eller indrømmelser i forbindelse med salget."21

Dagsværdien skal afspejle markedsforholdene på balancedagen og skal opgøres uden hensyn til fremtidige 

anlægsinvesteringer, herunder de fremtidige fordele af disse investeringer. Dagsværdien skal endvidere 

opgøres uden fradrag for salgsomkostninger, som vil kunne opstå ved et eventuelt salg.   

 

                                                      
20 Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS (side 752), Jan Fedders og Henrik Steffensen   
21 IAS 40.36 
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Dagsværdi afviger fra markedsværdibegrebet, som er en international definition på værdien af en ejendom 

ved et hypotetisk salg mellem uafhængige parter på vurderingsdatoen22

2.3.1 Sammenlignelige handler  

. I modsætning til det regnskabs-

mæssige begreb 'dagsværdi' afspejles fremtidige ændringer i ejendommens forhold i markedsværdien, som 

for eksempel potentielle udviklingsmuligheder i ejendommen.  

 

IAS 40.45 fastslår, at den bedste dokumentation af dagsværdi udgøres af aktuelle priser på et aktivt marked 

for tilsvarende ejendomme med samme beliggenhed og i samme vedligeholdelsestand, som indgår i tilsva-

rende leje- og andre kontraktforhold.  

Det stiller krav til indsigt og kendskab til ejendomsmarkedet at fastslå, hvorvidt den ejendom, som ønskes 

værdiansat, er sammenlignelig og tilsvarende nyligt omsatte ejendomme, herunder at vurdere om de om-

satte ejendomme er omsat på et aktivt marked. I IAS 40.32 fremgår det, at en virksomhed opfordres til at 

fastsætte dagsværdien af investeringsejendomme på baggrund af uafhængige og kvalificerede valuarer, 

men dette er dog ikke et krav. 

Inddrages valuarer i opgørelsen af dagsværdien, skal man være opmærksom på, at effekten af potentielle 

fremtidige investeringer i ejendomme ikke indregnes i dagsværdien. I notat af 3. april 2009 gør Erhvervssty-

relsen opmærksom på, at de i flere tilfælde har identificeret, at valuarer tillægger fremtidige investeringer 

værdi på balancedagen. Notatet fra Erhvervsstyrelsen præciserer, at ejendommen skal vurderes ud fra de 

faktiske forhold på balancedagen, og der kan ikke tages hensyn til effekten af fremtidig udbygning eller 

modernisering af ejendommen23

I fraværet af forholdene nævnt i IAS 40.45 har virksomhederne mulighed for at inddrage tilnærmelsesvis 

sammenlignelige handler i opgørelsen af dagsværdien, så længe disse handler tilpasses de individuelle for-

hold for den pågældende investeringsejendom som ønskes værdiansat. Alternativt opgøres dagsværdien på 

.  

                                                      
22 Værdiansættelse af fastejendom - anbefalinger til DCF-modellen (side 17), Ejendomsforeningen Danmark 
23 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, Erhvervsstyrelsen  

Regnskabsmæssig behandling af 
investeringsejendomme 

• IFRS  
• Årsregnskabsloven 

Dagsværdi - og opgørelse heraf  

• Sammenlignelige handler 
• Discounted cash flow-metoden 
• Normalindtjeningsmetoden 



 

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF INVESTERINGSEJENDOMME Side 18 af 98 

baggrund af budgetterede fremtidige pengestrømme24

2.3.2 Discounted cash flow-metoden  

. I praksis anvendes enten Discounted cash flow-

metoden eller Normalindtjeningsmetoden, som behandles i de følgende afsnit.   

 

Discounted cash flow-metoden (DCF) har igennem de senere år vundet indpas på normalindtjeningsmodel-

len, som historisk har været den mest benyttede model til opgørelse af dagsværdier på investeringsejen-

domme i Danmark25

2.3.2.1 Det frie cash flow i budgetperioden 

. DCF-modellen indeholder tre overordnede parametre; det frie cash flow i budgetperi-

oden, terminalværdien og diskonteringsfaktoren, som hver består af en række faktorer. I det følgende vil de 

tre overordnede parametre blive gennemgået:  

DCF-metoden indeholder et flerårigt budget og længden heraf afhænger af, hvornår ejendommens frie 

cash flow stabiliseres hvilket indtræffer, når vækstraten i det frie cash flow tilsvare den langsigtede inflati-

on. Den typiske budgetperiode udgør 10 år26

Lejeindtægter 

. I det frie cash flow indgår ejendommens lejeindtægter, 

driftsomkostninger og administration samt nettoinvesteringer:  

Budgetteringen af ejendommens lejeindtægter tager udgangspunkt i de faktiske indgåede lejekontrakter, 

og alt efter længden på disse kontrakter kan den forventede lejeindtægt være mere eller mindre besværlig 

at budgettere. Afviger den kontraktfastsatte leje fra markedslejen indregnes der efter kontraktens udløb en 

markedsleje, da en lejeaftales lukrative henholdsvis ugunstige vilkår ikke forventes at kunne opretholdes på 

sigt. Da budgetperioden er flerårig, skal indeksreguleringen af lejeindtægten, som alt andet lige er fastsat i 

lejekontrakten, indarbejdes i budgettet.  

Står en ejendom helt eller delvist tom, anslås en årlig markedsleje på disse lokaler, da den potentielle leje-

indtægt repræsenterer en værdi. I budgettet skal der skønnes over, hvornår tomgangen ophører, således 

                                                      
24 IAS 40.46 
25 Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen (side 8), Ejendomsforeningen Danmark 
26 Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen (side 27), Ejendomsforeningen Danmark 
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den tidsmæssige forskydning i det forøgede cash flow indregnes korrekt i ejendommens fremtidige penge-

strømme.   

Driftsomkostninger og administration 

Ejendommens driftsomkostninger, som ikke afholdes af lejer, for eksempel vedligeholdelse og ejendoms-

skatter indarbejdes i budgettet. Omkostninger til vedligeholdelse af ejendommen kan variere meget alt ef-

ter typen af ejendom, herunder kan de kontraktlige forhold mellem lejer og udlejer være meget forskellige.  

De budgetterede omkostninger til administration skal dække de faktiske omkostninger ved administration 

af ejendommen. Såfremt ejendommen administreres af virksomheden selv, og afgrænsning af omkostnin-

gerne hertil er vanskelig, kan markedsprisen for ekstern ejendomsadministration anvendes. Ejendommens 

omkostninger bør i budgetperioden indeksreguleres med den langsigtede inflation. 

Nettoinvesteringer 

Nettoinvesteringer består dels af omkostninger til klargøring af tomme lokaler til for eksempel særlig ind-

retning efter lejers ønske og dels af omkostninger til fremtidige større vedligeholdelsesarbejder.  

2.3.2.2 Terminalværdi 

Efter endt budgetperiode fastsættes terminalværdien, hvilket er udtryk for værdien af det stabiliserede 

uendelige frie cash flow, som forventes at tilflyde virksomheden. Det stabiliserede cash flow kapitaliseres 

med diskonteringsfaktoren i terminalåret, altså det sidste år i budgetperioden. I de tilfælde, hvor den kon-

traktbestemte indeksering af huslejen overstiger den langsigtede inflation, foretages en nedjustering af in-

dekseringen til niveauet for inflationen. Dette foretages, da en langsigtet indeksregulering, som overstiger 

inflationen, ikke vurderes holdbar, og terminalværdien vil således blive overvurderet.  

2.3.2.3 Diskonteringsfaktor  

Anvendes DCF-modellen til for eksempel værdiansættelse af virksomheder, er diskonteringsfaktoren udtryk 

ved Weighted Average Cost of Capital (WACC). Da dagsværdien af investeringsejendomme opgøres på kon-

tantbasis uden hensyn til finansieringsform, skal diskonteringsfaktoren blot være forrentningskravet for 

egenkapitalen. Fastlæggelsen af forrentningskravet afhænger af tre forhold; den risikofrie rente, markedsri-

sici og ejendomsspecifikke risici, som gennemgås herunder27

                                                      
27 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav (side 7), Ejendomsforeningen Danmark 

:   
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Den risikofrie rente 

Forrentningskravet afhænger af niveauet for den risikofrie rente, hvilket typisk vil være renten på mellem-

lange statsobligationer. Den risikofrie rente, som indgår i forrentningskravet, skal afspejle tidshorisonten på 

investeringen, altså hvor længe man forventer at besidde ejendommen. En stigende rente vil medføre sti-

gende forrentningskrav med faldende dagsværdier til følge.  

Markedsrisici  

Markedsrisici består af risici forbundet med strukturelle ændringer eller svigtende marked, som er de fakto-

rer, der påvirker markedet som helhed, specielt inden for ejendomsmarkedet. Mere konkret består denne 

risiko blandt andet af risikoen for et illikvidt marked, når ejendommen ønskes solgt, risikoen for ugunstige 

lovændringer samt risikoen for fejlestimering af markedsleje og forrentningskrav.  

Ejendomsspecifikke risici 

Ejendommens anvendelse og type har betydning for forrentningskravet, da risici forbundet med bolig-, 

kontor- eller retailejendomme er forskellige. Ejendommens beliggenhed har betydning for udlejningsmulig-

hederne, da en god beliggenhed alt andet lige vil medføre en højere udlejningsprocent.  

Eksisterende lejere har betydning for forrentningskravet, da lejekontrakter af længere varighed vil sikre et 

minimum af tomgangsleje. Længerevarende kontrakter er dog uden værdi, hvis lejeren ikke er i stand til at 

betale husleje, derfor tages lejernes bonitet også i betragtning i fastsættelsen af forrentningskravet.  

Pengestrømmene fra ejendommens drift vækster i DCF-modellens budgetperiode blandt andet som følge af 

indeksregulering af lejeindtægter, hvorfor diskonteringsfaktoren bliver forrentningskravet tillagt inflatio-

nen28

2.3.3 Normalindtjeningsmetoden    

. Der er opstillet et regneeksempel i bilag 1, hvortil der henvises.  

 

Normalindtjeningsmetoden (den afkastbaserede metode) er en simplificering af DCF-modellen, og indehol-

der kun ét års normalafkast for ejendommen. Der er en direkte sammenhæng mellem opgørelsen af ejen-

                                                      
28 Værdiansættelse af investeringsejendomme - anbefalinger til DCF-modellen (side 31), Ejendomsforeningen Danmark 
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dommens pengestrømme i terminalåret i DCF-modellen og det normaliserede driftsafkast i normalindtje-

ningsmodellen. Metoden er opdelt i tre faser: I fase 1 opgøres ejendommens driftsafkast i monetær for-

stand. I fase 2 fastsættes ejendommens forrentningskrav. Forrentningskravet divideres op i driftsafkastet, 

og ejendommens dagsværdi før reguleringer fremkommer. I fase 3 foretages en række tillæg og fradrag på 

baggrund af individuelle forhold for ejendommen, hvorefter ejendommes dagsværdi fremkommer29

2.3.3.1 Fase 1 - Ejendommens driftsafkast 

.      

Ejendommens driftsafkast opgøres som et budget for de kommende 12 måneder fra opgørelsestidspunk-

tet, hvilket typisk vil være balancedagen. Udredningen af ejendommens driftsafkast er i store træk identisk 

med DCF-modellens opgørelse af det frie cash flow. Forskellen ligger i behandlingen af tomgang, udskudt 

vedligeholdelse, klargøring af uudlejede lokaler samt forrentning af deposita og faste forudbetalinger, da 

disse forhold behandles under fase 3 i normalindtjeningsmodellen.  

2.3.3.2 Fase 2 - Ejendommes forrentningskrav 

Ejendommens forrentningskrav i normalindtjeningsmodellen og diskonteringsfaktoren i DCF-modellen er 

identisk på nær behandlingen af inflation, da udviklingen i ejendommes frie cash flow i DCF-metodens bud-

getperiode vil være påvirket af inflation. Diskonteringsfaktoren i DCF-modellen fratrukket inflation er ens-

lydende med forrentningskravet i normalindtjeningsmodellen, såfremt forrentningskravet i normalindtje-

ningsmodellen er opgjort uden påvirkning af forhold, som normalt fragår i fase 3 regulering, som for         

eksempel tomgang, udskudt vedligeholdelse, etc.  

2.3.3.3 Fase 3 - Tillæg og fradrag 

I fase 3 foretages en række tillæg og fradrag i den normaliserede dagsværdi, som typisk består af tomgang, 

udskudt vedligeholdelse, klargøring af uudlejede lokaler samt forrentning af deposita og faste forudbetalin-

ger. Disse tillæg og fradrag skyldes, at der i fase 1 er foretaget en række tilnærmelser og skøn for at norma-

lisere driften af ejendommen, hvilket ikke nødvendigvis afspejler den aktuelle situation for ejendommen.  

Der bliver taget fradrag for tomgang svarende til den periode hvor ejendommen forventes at stå tom, såle-

des der fastsættes en værdi af de uudlejede lokaler, men kun for den periode de forventes udlejet. I fase 3 

tages tillige fradrag for større vedligeholdelsesarbejder, som ligger udover den almindelige og gennemsnit-

lige vedligeholdelse af ejendommen, for eksempel facaderenovering. Hvor der i DCF-modellen foretages en 

løbende indregning af indtægten fra deposita og faste forudbetalinger, bliver der i normalindtjeningsmo-

dellen foretaget et tillæg svarende til de faktiske indbetalinger.  
                                                      
29 Investeringsejendomme (side 46), KPMG 
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Anvendelsen af normalindtjeningsmodellen stiller krav om, at ejendommens pengestrømme er relativt sta-

bile for at undgå for store skøn over fase 3 reguleringer30

2.3.4 Opsummering af dagsværdi - og opgørelse heraf 

. Der er opstillet et regneeksempel i bilag 1, hvortil 

der henvises.  

Opgørelsen af dagsværdi af investeringsejendomme kan foretages på baggrund af to metoder; sammenlig-

nelige handler eller tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. Opgørelsen bør dog foretages som en 

samlet vurdering på baggrund af begge metoder. Omfanget af direkte sammenlignelige handler må alt an-

det lige antages at være begrænset, særligt i tider hvor omsætningshastigheden på ejendomme er lav, hvil-

ket giver udfordringer i relation til overholdelse af kriterierne i IAS 40.  

Anvendes mæglervurderinger, hvilket IAS 40 opfordrer til, skal man være opmærksom på, at ejendommens 

udviklingspotentiale ikke inddrages i målingen af dagsværdien, hvilket Erhvervsstyrelsen har påpeget i nota-

tet af 3. april 2009. Når indregningen af dette potentiale ikke tillades, betyder det, at der opstår en forskel 

mellem 'dagsværdi' og 'markedsværdi', eftersom både køber og sælger vil tillægge udviklingspotentialet en 

værdi. 

Som supplement til - eller i mangel af - sammenlignelige handler anvendes tilbagediskontering af fremtidige 

pengestrømme til opgørelsen af dagsværdi. De fremtidige pengestrømme bygger på en række budgetfor-

udsætninger, som kan være behæftet med større eller mindre grad af skøn, hvorfor retvisende dagsværdier 

er følsomme over for disse forudsætninger. Udover de fremtidige pengestrømme er tilbagediskonteringen 

behæftet med et skøn i forhold til fastlæggelse af forrentningskravet. Netop forrentningskravet har stor be-

tydning, så små ændringer heri får stor effekt på dagsværdien.  

2.4 Delkonklusion 
Afsnit 2 i afhandlingen har til formål at give læseren en forståelse af de regnskabsmæssige begrebsrammer 

for investeringsejendomme målt til dagsværdi, herunder at give læseren et indblik i metoderne til opgørel-

sen af dagsværdi. Netop forståelsen heraf er fundamentet for at kunne foretage revision af investerings-

ejendomme målt til dagsværdi i virksomhedernes årsrapporter.  

Afsnittet beskriver, at visse input i opgørelsen af dagsværdi er behæftet med skøn, og der er således også 

mulighed for, at regnskabsaflægger kan påvirke dagsværdien i den ene eller anden retning - såkaldt mana-

gement bias. Metoderne til opgørelsen af dagsværdi har visse frihedsgrader, hvorfor virksomhedernes øn-

ske til en specifik dagsværdi kan retfærdiggøres heri. Der findes to overordnede parametre, som bestem-

                                                      
30 Investeringsejendomme (side 45), KPMG 
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mer dagsværdien, og som virksomhederne kan påvirke, da der ikke findes et eksakt facit herfor; ejendom-

menes fremtidige pengestrømme og ejendommenes forrentningskrav.  

Revisor skal blandt andet være opmærksom på, at regnskabsaflægger ikke indregner fremtidige værdistig-

ninger igennem forøgede pengestrømme, som følge af udviklingspotentialer, på trods af kvalificerede, villi-

ge, indbyrdes uafhængige parter formentlig vil tillægge disse udviklingspotentialer værdi. Revisor skal lige-

ledes være opmærksom på, at regnskabsaflægger ikke fastlægger et forrentningskrav, som ikke er passen-

de for ejendommens og markedets forhold på tidspunktet for målingen.  

Disse forhold stiller krav til revisors skepsis, og giver revisor en række udfordringer i relation til at opnå til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis og i sidste ende afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed. 
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3 Revision af investeringsejendomme 

3.1 Revisionsbevis ud fra et revisionsteoretisk perspektiv 
Revisionsbevis beskrives ud fra et revisionsteoretisk perspektiv, da det vurderes nødvendigt i forhold til en 

løsningsorienteret besvarelse af, hvordan der opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved revision af 

investeringsejendomme målt til dagsværdi.  

Mautz og Sharafs begrebsramme er bygget op omkring otte postulater, blandt andet at: Regnskaber og fi-

nansiel data kan verificeres. De øvrige postulater er gengivet i bilag 2 til afhandlingen. Disse postulater skal 

ses som fundamentet for revision som defineret af Mautz og Sharaf. Som allerede nævnt i afhandlingens 

metodiske overvejelser bygger evalueringen af revisionsbevis på logisk deduktion, hvilket også Mautz og 

Sharaf udleder af deres arbejde med at definere en teoretisk begrebsramme for revision. Af den logiske 

deduktion følger at, såfremt revisionsbeviset er sandt, og der er sammenhæng mellem revisionsbeviset og 

det regnskabsmæssige udsagn, så må det regnskabsmæssige udsagn ligeledes være sandt.  

Konceptet 'revisionsbevis' er blandt fire øvrige koncepter31 som Mautz og Sharaf har udviklet som del af de-

res begrebsramme. Mautz og Sharaf anvender koncepter som bindeled mellem de otte postulater ved at 

være generaliserede forståelser eller idéer der hjælper til at kunne se ligheder og forskelle i en problem-

formulering. Uden anvendelse af koncepter vil revisionsteorien ikke være i stand til at systematisere viden 

og teori32

Ifølge Mautz og Sharaf kan revisionsbevis falde ind under kategorierne, naturligt bevis (natural evidence), 

skabt bevis (created evidence) og rationel argumentation (rational argumentation), hvor styrken på beviset 

kommer i nævnte rækkefølge.  

.    

Mautz og Sharaf mener, at et regnskab sammensættes af en række udsagn, som de har kaldt for regn-

skabsudsagn33

                                                      
31 De øvrige fire koncepter er: 1) due audit care, 2) fair presentation, 3) independence, 4) ethical conduct  

. Disse regnskabsudsagn minder til forveksling om de revisionsmål, som anvendes i revisions-

standarderne udstedt af IAASB, herunder også værdiansættelse, som i sagens natur er centralt for afhand-

lingens problemstilling. For så vidt angår revisionsmålets værdiansættelse er der paralleller til de kvantitati-

ve udsagn (quantitative conditions) og kvalitative udsagn (qualitative conditions) i regnskabet i henhold til 

Mautz og Sharafs terminologi. Ifølge Mautz og Sharaf er det ikke muligt at opnå overbevisende bevis for 

netop disse to typer af udsagn.  

32 The Philosophy of Auditing (side 62), R.K. Mautz & Hussein A. Sharaf 
33 Regnskabsudsagn: 1) Assertions of existence or nonexistence, 2) assertions of past events, 3) assertions of quantitative condi-
tions, 4) assertions of qualitative conditions, 5) Mathematical assertions  
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Mautz og Sharaf ligestiller måden, hvorpå der opnås revisionsbevis med indsamling af viden eller produkti-

on af viden og gør i den forbindelse brug af Montagues' seks metoder34

Mautz og Sharaf understreger, at revisor skal anvende den fornødne mængde skepsis, hverken for lidt eller 

for meget, i forhold til den viden, som er opnået ved metoderne til indsamling af viden. Revisor skal således 

være svær, men ikke umulig, at overbevise. Som følge heraf må revisor acceptere, at den tilgængelige viden 

(bevis) til tider blot er overbevisende til forskel fra fuldstændig. Revisor må således træffe de bedst mulige 

beslutninger på baggrund af den tilgængelige viden - revisors professionelle dømmekraft.  

 til at skabe viden. Af disse metoder 

er skepticisme (scepticism) hjørnestenen, da producentens, herunder revisors, evne til at forholde sig skep-

tisk har en væsentlig betydning for kvaliteten af den producerede viden.  

Mautz og Sharaf har illustreret sammenhængen mellem måder, hvorpå der opnås viden, regnskabsudsagn, 

revisionsbevis og revisionsteknik. I nedenstående Tabel 1 er denne sammenhæng vist for så vidt angår revi-

sionsmålet 'værdiansættelse' svarende til regnskabsudsagnenes kvalitative forhold og skønsmæssige kvan-

titative forhold:  

Skepticism
e 

Indsamling af viden - Autoritarisme 
- Mysticisme 
- Rationalisme 
- Pragmatisme 

Regnskabsudsagn 
(revisionsmål) 

- Eksistens af ikke-fysiske objekter  
- Ikke-eksistens af fysiske og ikke-fysiske objekter  
- Kvalitative forhold  
- Skønsmæssige kvantitative forhold  

Revisionsbevis - Bekræftelser fra uafhængige tredje parter  
- Officielle dokumenter  
- Udtalelser fra virksomhedens ansatte  
- Underliggende registreringer 
- Effektive interne kontroller  
- Efterfølgende handlinger af virksomheden eller andre  
- Sammenhæng med øvrige informationer  

Revisionsteknik  - Bekræftelser 
- Gennemgang af dokumenter  
- Forespørgsler  
- Gennemgang af registreringer  
- Forespørgsler, sporing af procedure for bogføring, gennemgang af doku-
menter, skanning, observation  
- Bekræftelser, forespørgsler, gennemgang af dokumenter, observation  
- Sammenholdelse med beslægtet data  
- Skanning  

Tabel 1 - Sammenhæng mellem indsamling af viden, regnskabsudsagn, revisionsbevis og -teknik35

                                                      
34 1) Authoritarianism, 2) Mysticism, 3) Rationalism, 4) Empiricism, 5) Pragmatism, 6) Scepticism  

 

35 The Philosophy of Auditing (side 122), R.K. Mautz & Hussein A. Sharaf 
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Tabellen viser, at revision af værdiansættelse kan foretages ved at indhente revisionsbevis ved blandt andet 

bekræftelse fra uafhængig tredje part (indhentelse af vurdering foretaget af ejendomsmægler), underlig-

gende registreringer (gennemgang af den foretagne værdiansættelse) og effektive interne kontroller (kon-

trol af virksomhedens proces for værdiansættelse). I forbindelse med gennemgang af revisionsprocessen i 

henhold til revisionsstandarder, bliver disse revisionsteknikker/handlinger i højere grad operationaliseret.  

Processen for at danne en konklusion, en form for revisionsproces, har Mautz og Sharaf inddelt i fem trin:  

I. Recognition of the propositions to be proved.  

II. Evaluation of the proposition as one requiring evidence of a high or moderate degree of probability.  

III. Collection of evidence within the given limits of time and cost. 

IV. Evaluation of the evidence obtained as valid or not valid.  

V. Formulation of judgment as to the proposition at issue.  

De først to trin omhandler revisors identifikation af regnskabsudsagn, som til sammen udgør regnskabet, og 

vægtning af væsentlighed i disse regnskabsudsagn. Mautz og Sharaf påpeger, at væsentlige regnskabsud-

sagn kræver højere grad af revisionsbevis, end mindre væsentlige regnskabsudsagn, samt at kvaliteten i re-

visionsbeviset vejer tungere end kvantitet. For væsentlige regnskabsudsagn skal tilstrækkeligt revisionsbe-

vis være uden rimelig tvivl36. Uden rimelig tvivl beskrives af Mautz og Sharaf som situationer, hvor en per-

son, som tager hensyn til denne tvivl, vil blive betegnet som urimelig. For uvæsentlige regnskabsudsagn skal 

revisionsbeviset blot være overbevisende37

Det tredje trin omhandler indsamling af revisionsbevis, som beskrevet ovenfor og illustreret i 

, således at sandsynligheden for at denne påstand er sand er 

over 50 pct.  

Tabel 1 - 

Sammenhæng mellem indsamling af viden, regnskabsudsagn, revisionsbevis og -teknik.  

I evalueringen af det opnåede revisionsbevis, det fjerde trin i konklusionen, søger Mautz og Sharaf inspira-

tion hos historikerne og deres arbejde med evaluering af beviser i forbindelse med historisk research, da 

der er en vis lighed mellem de to professioner på dette punkt. To vigtige regler, som anvendes af historike-

re i evalueringsøjemed, er: 1) Ægtheden af et bevis, siger ikke noget om sandheden i beviset, 2) Bevisets 

ophav er en konstant faktor, som skal overvejes. Revisor skal således forholde sig til pålideligheden i det 

indhentede revisionsbevis.  

                                                      
36 Jf. Mautz og Sharaf: Proof beyond reasonable doubt 
37 Jf. Mautz og Sharaf: Preponderance of evidence  
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Det femte trin i evalueringen af det indhentede revisionsbevis er udarbejdelsen af selve konklusionen. 

Mautz og Sharaf understreger, at konklusionen først kan udarbejdes, når de øvrige fire trin er gennemført, 

for ellers vil konklusionen være præget af revisors forudindtagede holdning, og konklusionen vil ikke være i 

overensstemmelse med det opnåede bevis. For at imødegå denne forudindtaget hed skal revisor betragte 

regnskabsudsagnene i regnskabet som hypoteser, der skal efterprøves, førend en endelige konklusion kan 

udformes.  

3.1.1 Opsummering af revisionsbevis ud fra et revisionsteoretisk perspektiv 

Den deduktive metodik, som revision bygger på, får betydning for revisionsbeviset, da styrken i revisions-

beviset afhænger af, på hvilken måde det opnås. Det er en forudsætning for at opnå revisionsbevis i en 

passende kvalitet, at det først fastslås, at præmisserne lagt til grund herfor er sande, og det er ikke uvæ-

sentligt at det netop er i den rækkefølge at revisionsbeviset opnås.  

Ifølge Mautz og Sharafs revisionsteori er det ikke muligt at opnå fuldstændigt revisionsbevis for regnskabs-

udsagn, som indeholder skøn over værdier, hvilket således omfatter regnskabsmæssige skøn over dags-

værdi. Årsagen hertil skal findes i den manglende tilstedeværelse af præmisser til at kunne drage en logisk 

deduktion som produktionen af viden bygger på ifølge Mautz og Sharaf. Dette giver anledning til følgende 

hypotese:  

 

De revisionsteknikker, som Mautz og Sharaf gør brug af, har udviklet sig siden deres revisionsteoretiske be-

grebsramme tog sit udspring i 1960'erne, hvilket blandt andet kan ses ved, at handlingen 'genudførsel' ikke 

er en del af teknikkerne hos Mautz og Sharaf. Det ses dog ikke som en svaghed i forhold til afhandlingens 

anvendelse af Mautz og Sharafs teori til at anskue revisionsbevis som koncept.  

Ifølge Mautz og Sharaf er revisors skepsis basis for den indsamling af viden, som revisionsbeviset er udtryk 

for, uanset hvilken revisionsteknik som anvendes. Mængden af skepsis er afgørende for en effektiv revision, 

da revisor må affinde sig med, at ikke alt bevis er fuldstændig, og således må revisor være i stand til at ba-

sere sin konklusion på det tilstedeværende bevis ud fra sin professionelle dømmekraft.  

Revisionsteorien, som defineret af Mautz og Sharaf, lader det således være op til revisors professionelle 

dømmekraft at vurdere, hvornår beviset er tilstrækkeligt og egnet, da der ikke bliver defineret en konkret 

målestok herfor.  

Hypotese nummer 1 

Fuldstændigt revisionsbevis for værdiansættelse kan ikke opnås 
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3.2 Revisionsprocessen i henhold til revisionsstandarderne  
Revisionsprocessen i henhold til revisionsstandarderne kan inddeles i tre faser:  

 

Figur 3 - Revisionsprocessen38

I de følgende afsnit skitseres revisionsprocessen med særligt fokus på virksomheder, hvor investeringsejen-

domme udgør en væsentlig af aktiviteten og hvor disse måles til dagsværdien i årsregnskabet. 

 

3.2.1 Revisionsplanlægning  

 

Ved revision af årsregnskaber udarbejdes en revisionsplan som overordnet indeholder følgende punkter39

• Overordnet revisionsstrategi  

:  

• Fastlæggelse af væsentlighedsniveau 
• Forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt interne kontroller 
• Revisors identifikation af risici og vurdering heraf  
• Identifikation af væsentlige regnskabsposter og noter samt revisionsmål 
• Fastlæggelse af detaljeret revisionsplan 

3.2.1.1 Overordnet revisionsstrategi  

Revisor skal udarbejde en overordnet revisionsstrategi, der fastlægger revisionens omfang, tidsmæssige 

placering og retning, og som danner grundlag for udarbejdelsen af den mere detaljerede revisionsplan40

I fastlæggelsen af revisionsstrategien skaber revisor overblik over opgavens omfang og revisionsstrategien 

bliver således en køreplan for revisionen. Formen på revisionsstrategien er typisk et planlægningsnotat. 

Formålet med denne køreplan er, at revisor tidligt i processen retter fokus på de vigtigste revisionsområder 

og får sat det rette revisionsteam til at kunne udføre revisionen og derigennem får en rettidig og effektiv 

revisionsproces. 

.  

                                                      
38 Egen tilvirkning  
39 Revision i praksis (side 91), Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker, Christina Maria Davidsen 
40 ISA 300.7 

Revisionsplanlægning Udførelse af revision Konklusion på den 
udførte revision 

Revisionsplanlægning Udførelse af revision Konklusion på den 
udførte revision 
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Revisionsprocessen er en dynamisk proces, og der vil være behov for løbende at tilpasse revisionsstrategi-

en, selv efter at udførelsen af revisionen er påbegyndt, hvis der for eksempel opstår ny viden om virksom-

heden. 

3.2.1.2 Fastsættelse af væsentlighedsniveau  

Fastlæggelse af væsentlighedsniveau er beskrevet i ISA 320, hvis overordnet mål er, at revisor finder pas-

sende anvendelse af begrebet væsentlighed i planlægningen og udførelsen af revisionen. Standarden defi-

nerer væsentlige fejlinformationer som information, herunder udeladelser heraf, som enkeltvis eller til-

sammen påvirker regnskabsbrugers økonomiske beslutninger, som træffes på baggrund af årsrapporten.  

Fastsættelsen af niveauet for væsentlighed, såvel for regnskabet som helhed og ved udførelse af revisio-

nen, foretages ud fra revisors professionelle dømmekraft og heri indgår revisors opfattelse af regnskabs-

brugernes behov for finansielle oplysninger41

Væsentlighedsniveauet ved udførelse af revision er mindre end væsentlighedsniveauet for regnskabet som 

helhed, da forskellen herimellem skal kunne indeholde den samlede mængde af ikke-korrigerede og uop-

dagede fejlinformationer

. Væsentlighedsniveauet afhænger af, om der er elementer i 

regnskabet, som brugerne har særligt fokus på, som for eksempel resultat, omsætning eller egenkapital, 

herunder størrelsen herpå i monetær forstand. Andre faktorer, som indgår i fastlæggelsen af væsentlig-

hedsniveauet, er virksomhedens ejerforhold og kapitalstruktur. Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet be-

ror på revisors professionelle dømmekraft og ikke en matematisk udregning på baggrund af regnskabsud-

kast, budget eller andet som kunne være grundlag for fastsættelsen af væsentlighedsniveauet.  

42

Det Finansielle Råd har den 17. december 2008 udsendt et notat omkring væsentlighed, som definerer væ-

sentlighed ved at henvise til IFRS, hvilket er enslydende med definitionen i henhold til IAS 320: "Information 

er væsentlig, hvis udeladelse heraf eller fejl heri kan have indflydelse på regnskabsbrugeres økonomiske be-

slutningstagen truffet på grundlag af årsregnskabet."

. Fastsættelsen af væsentlighedsniveauet ved udførelse af revisionen foretages 

ud fra forhold som, virksomhedens kompleksitet, virksomhedens kontrolmiljø, tidligere års revisionsdiffe-

rencer og mængden af regnskabsmæssig assistance, som revisor udfører. I praksis ses, at revisor anvender 

en procentandel af væsentlighedsniveauet for regnskabet som helhed til fastsættelse af væsentlighedsni-

veauet ved udførelse - jo større procentandel, jo mindre plads efterlades til ikke-korrigerede og uopdagede 

fejlinformationer.  

43

                                                      
41 ISA 320.4 

  

42 ISA 320.9 
43 Det Finansielle Råds generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 
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I notatet omtales fem44 typer af fejlinformationer, hvoraf tre er relevante i vurderingen af væsentlighed ved 

revision af investeringsejendomme; anvendelse af forkert regelsæt, fejl vedrørende indregning, måling og 

klassifikation samt fejl og udeladelser vedrørende oplysningskrav. Af notatet fremgår endvidere: "… bety-

der, at væsentlighed i sidste ende altid må vurderes konkret ud fra de specifikke forhold i den enkelte sag."45

På trods af, at revisorer ikke er den primære målgruppe for dette notat, bør notatets synspunkter inddrages 

i overvejelser omkring fastsættelsen af væsentlighedsniveauet, da regnskabsaflægger bliver vurderet på 

baggrund heraf ved en eventuel regnskabskontrol. Revisor står således over for en udfordring ved vurde-

ring af væsentlighedsniveauet, eftersom der ikke blot er tale om en matematisk kalkule, men også en vur-

dering af blandt andet det anvendte regelsæt. Endvidere skal revisor tage højde for regnskabsbrugers tole-

rance over for fejl i regnskabet og indarbejde dette i væsentlighedsniveauet med henblik på at undgå en 

forventningskløft mellem regnskabsaflægger, revisor og i sidste ende regnskabsbruger. Derfor opstilles føl-

gende hypotese:  

 

 

3.2.1.3 Forståelse af virksomheden og dens omgivelser samt interne kontroller  

Der indgår flere forhold i forståelsen af virksomheden og dens omgivelser blandt andet branche, lovgivning, 

ejerforhold, anvendt regnskabspraksis, mål og strategier, finansielle forhold samt IT- og kontrolmiljø. For-

ståelsen heraf skal hjælpe revisor til at identificere forhold, som kan medføre øget risiko for, at der opstår 

væsentlige fejl i regnskabet, og således indlemme denne viden i den videre revisionsproces.  

Branchespecifik lovgivning er relevant for revisionen, da risici kan opstå som følge af sædvaner inden for 

den givne branche, for eksempel længerevarende huslejekontrakter i selskaber med investeringsejendom-

me, herunder den særlige lovgivning for boligudlejning i Danmark.  

Forståelse af virksomhedens anvendte regnskabspraksis ved opgørelse af dagsværdier er helt central for 

revisor, når der er tale om virksomheder med investeringsejendomme, som måles til dagsværdi. Heri indgår 

blandt andet forståelse af modellerne til opgørelse af dagsværdi, herunder hvilke faktorer i modellerne som 

dagsværdien er mest følsom over for. I afsnit 2.3 er modellerne til opgørelsen af dagsværdi gennemgået, og 

på denne baggrund er følgende hypotese opstillet:  

                                                      
44 De øvrige to typer af fejl er, manglende bestanddele i årsrapporten og summen af lovlige fravigelser  
45 Det Finansielle Råds generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 

Hypotese nummer 2 

Revisors vurdering af væsentlighed er ikke blot en monetær vurdering 
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Virksomhedens finansielle forhold inddrages i planlægningsfasen, for at revisor kan identificere forhold, 

som kan medføre væsentlige fejl i regnskabet for eksempel, som følge af en økonomiskpresset ledelse. Dis-

se forhold bør også indeholde revisors overvejelser omkring besvigelser. Revisor bør således allerede i plan-

lægningsfasen identificere værdireguleringer af investeringsejendomme, som ligger over eller under nor-

men, såfremt dette er tilfældet, og indarbejde dette i den videre revisionsproces.  

Kendskab til virksomhedens interne kontroller anvendes i første omgang fastlæggelse væsentlighedsni-

veauet ved udførelse af revisionen, jf. afsnit 3.2.1.2, da effektive interne kontroller vil medfører at væsent-

lighedsniveauet ved udførelse af revisionen kan hæves. Effektive interne kontroller gør det også muligt at 

opnå revisionsbevis igennem kontrolrevision, således omfanget af substansrevision begrænses. Gode inter-

ne kontroller vil således medføre at revisionen kan foretages mere effektivt.  

3.2.1.4 Revisors identifikation af risici og vurdering heraf 

I revisors identifikation af risici og vurdering heraf anvendes revisionsrisikomodellen, som er vist herunder: 

 

Figur 4 - Revisionsrisikomodellen46

Produktet af modellen giver revisionsrisiko, som er udtryk for risikoen for, at revisor afgiver en blank revisi-

onspåtegning på et regnskab, der indeholder væsentlig fejlinformation.  

 

Revisionsrisikoen skal identificeres for alle væsentlige regnskabsposter ned på revisionsmål, jf. nedenstå-

ende afsnit 3.2.1.5. Revisionsrisikoen for investeringsejendomme kan eksempelvis illustreres således:  

 Tilstedeværelse 
Rettigheder og 
forpligtelser Fuldstændighed 

Værdiansættelse 
og fordeling      

Iboende risiko Lav Mellem Lav Høj 
Kontrolrisiko Lav Lav Lav Høj      
Kombineret risiko Lav Lav Lav Høj 

Tabel 2 - Revisionsrisiko for investeringsejendomme47

                                                      
46 Auditing & Assurance Services (side 79), Aasmund Eilifsen, William F. Messier Jr, Steven M. Glover & Douglas F. Prawitt. 
 IR = Iboende risiko, KR = Kontrolrisiko, OR = Opdagelsesrisiko, RR = Revisionsrisiko   

 

Hypotese nummer 3 

Dagsværdiens følsomhed er størst overfor forrentningskravet 

IR KR OR RR 
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Eksemplet her er baseret på forudsætninger om, at den iboende risiko for tilstedeværelse, rettigheder og 

forpligtelser samt fuldstændighed ligger i mellem 'lav' og 'mellem' grundet et lavt antal rutinetransaktioner. 

Kontrolrisikoen for de samme revisionsmål sættes til lav under forudsætning af, at virksomheden har de-

signet og implementeret effektive kontroller. Værdiansættelse og fordeling har både en høj iboende risiko 

og kontrolrisiko som følge af det regnskabsmæssige skøn forbundet med opgørelsen af dagsværdien og 

manglende kontroller for godkendelse af data, som anvendes til opgørelsen af dagsværdien og den endeli-

ge dagsværdi.  

Den kombinerede risiko af iboende og kontrolrisikoen kaldes risikoen for væsentlig fejlinformation. Disse 

faktorer - den iboende og kontrolrisiko - er virksomhedens specifikke risici og kan ikke påvirkes af revisor48

 

. 

Revisor kan kun påvirke opdagelsesrisikoen ved at udvide sine revisionshandlinger til at afdække de identi-

ficerede risici, for på den måde at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt niveau. Det er risikoen for 

væsentlig fejlinformation, som afgør, hvor meget der skal indhentes af revisionsbevis, førend der er opnået 

høj grad af sikkerhed for, at regnskabsposten er opgjort uden væsentlige fejlinformationer. Derfor opstilles 

følgende hypotese:  

Revisor skal indledningsvis foretage en vurdering og identifikation af risikoen for væsentlige fejl i årsrappor-

ten, som er forbundet med virksomhedens regnskabsmæssige skøn over dagsværdi. Denne vurdering skal 

foretages på baggrund af krav i den givne regnskabsmæssige begrebsramme, som kan påvirke det regn-

skabsmæssige skøn over dagsværdi, samt hvordan den daglige ledelse holder sig ajour på forhold, som kan 

påvirke det regnskabsmæssige skøn over dagsværdi49

I denne del af planlægningsfasen foretages et retrospektivt review af ledelsens tidligere foretagne skøn, 

hvor faktiske udfald sammenholdes med de opgjorte dagsværdier. Dette tilbageblik på tidligere foretagne 

skøn anvendes til vurdering af ledelsens evner til opgørelse af det regnskabsmæssige skøn og ledelsens 

neutralitet i de input, som indgår heri. Ved dette retrospektive review skal man huske, at afvigelser mellem 

det faktiske udfald og den opgjorte dagsværdi ikke nødvendigvis er udtryk for fejl, men at de forudsætnin-

ger, som blev lagt til grund for skønnet på balancedagen, kan have ændret sig.  

.  

                                                                                                                                                                                
47 Egen tilvirkning. 
48 Revisor vil formentlig kunne påvirke kontrolrisikoen på sigt med sine løbende anbefalinger til ledelsen.  
49 ISA 540.12 

Hypotese nummer 4 

Mængden af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis afhænger udelukkende af virksomheden 
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Ved identifikation af risici skal revisor overveje, hvorvidt nogle af disse er betydelige risici.  En betydelig risi-

ko opstår, når effekten af en given fejl, og sandsynligheden for at denne indtræffer, er stor og kræver særli-

ge revisionsmæssige overvejelser. Som illustreret i eksemplet i Tabel 2 anses både den iboende risiko og 

kontrolrisikoen som værende høj for så vidt angår værdiansættelsen af investeringsejendomme, hvorfor 

sandsynligheden for at der indtræffer en fejl i opgørelsen heraf anses som værende høj. Hvorvidt effekten 

af en fejl er stor, afhænger af virksomhedens forhold, herunder den monetære størrelse på regnskabspo-

sten, og dermed det anlagte væsentlighedsniveau.  

Ved identifikation af betydelige risici skal revisor som minimum overveje, om risici kan opstå som følge af 

regnskabsmæssigt skøn, herunder hvilken grad af subjektivitet der er behæftet med opgørelsen af det 

regnskabsmæssige skøn. Jo højere grad af subjektivitet der indgår i fastlæggelsen af det regnskabsmæssige 

skøn, jo større er sandsynligheden for management bias, jf. afsnit 2.3.4. Hvorvidt input i opgørelsen af 

dagsværdi af investeringsejendomme er så subjektive at revisor skal overveje management bias testes i føl-

gende hypotese:    

 

Identificerer revisor betydelige risici, skal revisor opnå en forståelse af virksomhedens etablerede kontroller 

til at afdække disse risici. Sådanne kontrolforanstaltninger kan blandt andet omfatte kontrolaktiviteter, så-

som seniorledelsens eller specialisters gennemgang af forudsætninger lagt til grund for indregning af den 

givne regnskabspost50

Revisor bør i denne del af planlægningsfasen overveje, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at involvere en    

revisorudpeget ekspert, hvis ekspertiseområde ligger inden for værdiansættelse af investeringsejendomme. 

Involvering af en revisorudpeget ekspert bør foretages såfremt den daglige ledelse har gjort brug af en le-

delsesudpeget ekspert, det foretagne skøn er væsentligt og komplekst, så der er risiko for væsentlige fejl el-

ler der er begrænsede muligheder for alternative kilder til revisionsbevis

.  

51

Gøres der brug af en revisorudpeget ekspert, skal revisor vurdere ekspertens kompetencer, færdigheder og 

objektivitet samt opnå en forståelse af ekspertens ekspertiseområde

.  

52

                                                      
50 ISA 315.A137 

.   

51 ISA 620.A8 
52 ISA 620.9 og ISA 620.10 

Hypotese nummer 5 

Revisor bør overveje management bias i planlægningen af revisionshandlinger 
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3.2.1.5 Identifikation af væsentlige regnskabsposter og noter samt revisionsmål 

På baggrund af det kendskab revisor har opnået i sin planlægning, udarbejdes en oversigt over væsentlige 

regnskabsposter og noter, hvorpå det anføres, hvilke revisionsmål revisor skal afdække i sin revision. En 

oversigt over revisionsmål fremgår afhandlingens bilag 3, hvor der er givet en kort beskrivelse af hvert revi-

sionsmål. Hvorvidt et revisionsmål er relevant, afhænger af den iboende risiko uafhængigt af eventuelle 

etablerede kontroller. Revisionsmålet 'værdiansættelse' er i sagens natur centralt for revisionen af dags-

værdi af investeringsejendomme.  

Som bilag 4 til afhandlingen er vedlagt et eksempel på en oversigt over væsentlige regnskabsposter og no-

ter samt revisionsmål for Jeudan A/S på baggrund af årsrapporten for 2012.  

3.2.1.6 Fastlæggelse af den detaljerede revisionsplan 

Som det sidste element i revisionsplanlægningen skal revisor fastlægge en detaljeret revisionsplan, som 

skal dække arten, den tidsmæssige placering og omfanget af såvel risikovurderingshandlinger som revisi-

onshandlinger.  

Risikovurderingshandlinger har til formål at hjælpe revisor med at vurdere risikoen for væsentlig fejlinfor-

mation og omfatter kendskab til virksomheden og dens omgivelser samt interne kontroller. Den tidsmæssi-

ge placering af disse risikovurderingshandlinger er typisk i planlægningsfasen, og foretages på baggrund af 

revisors kendskab til virksomheden fra tidligere års revisioner, eller anden relevant erfaring, mens kendskab 

til virksomhedens interne kontroller typisk opnås ved den løbende revision.  

Revisionshandlinger har til formål at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau ved at afdække 

de risici, som revisor har identificeret i revisionsplanlægningen. Revisionshandlingerne indarbejdes i en re-

visionsplan, som udarbejdes på revisionsmålsniveau for de identificerede regnskabsposter og noter, jf. 

ovenstående afsnit vedrørende identifikation af væsentlige regnskabsposter og noter samt revisionsmål.  

Fastlæggelsen af en detaljeret revisionsplan er, som revisionsprocessen i øvrigt, en dynamisk proces, hvor-

for revisor løbende skal vurdere, hvorvidt den anlagte revisionsplan er den mest hensigtsmæssig, og hvor-

vidt den afdækker de risici, som løbende identificeres.  

3.2.2 Udførelse af revision  

 

Revisionsplanlægning Udførelse af revision Konklusion på den 
udførte revision 
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Revisor skal udføre de revisionshandlinger, som er fastlagt i den detaljerede revisionsplan, jf. 3.2.1.6, som 

sikrer revisor tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for på den baggrund at kunne drage rimelige konklusio-

ner. Tilstrækkelighed er målestok for mængden af revisionsbevis, mens egnethed er målestok for kvaliteten 

af revisionsbevis. Hvornår revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er op til revisors profes-

sionelle dømmekraft, og der er således ikke en fast målestok herfor.  Revisor kan indhente revisionsbevis 

ved test af kontroller eller ved substanshandlinger. 

Revisor kan indhente revisionsbevis ved én eller flere af følgende handlinger i kombination:    

 Test af kontroller Substansrevision    
Inspektion X X 
Observation X X 
Genudførelse X X 
Forespørgsel53 X  X 
Efterregning - X 
Ekstern bekræftelse - X 
Analytiske handlinger - X 

Tabel 3 - Typer af revisionshandlinger54

Revisor skal ved udformning af sine revisionshandlinger overveje relevansen og pålideligheden af den in-

formation, som skal udgør revisionsbevis. Informationen skal være relevant og vedrøre den givne revisions-

handling og være pålidelig nok til, at revisor kan udlede rimelige konklusioner. Relevans og pålidelighed på-

virker således kvaliteten af det revisionsbevis, som indhentes. 

 

Som følge af det regnskabsmæssige skøn forbundet med måling af investeringsejendomme til dagsværdi 

skal revisor udføre en eller flere af følgende handlinger55

I. Forholde sig til, hvorvidt begivenheder indtruffet mellem balancedagen og revisors underskrift kan give 

revisionsbevis (substansrevision) 

:  

II. Forholde sig til, hvorledes ledelsen opgør det regnskabsmæssige skøn, herunder den anvendte måleme-

tode og forudsætningerne heri (substansrevision) 

III. Forholde sig til, hvilke kontroller den daglige ledelse har etableret (kontrolrevision) 

IV. Opstille et punktestimat eller et interval (substansrevision) 

I det følgende vil disse handlinger blive uddybet under henholdsvis test af kontroller og substansrevision.  

                                                      
53 Forespørgsler kan som hovedregel ikke stå alene og udgør ikke egnet revisionsbevis, men kan understøtte revisionsbevis indhen-
tet på anden vis.  
54 Egen tilvirkning. ISA 500.A14 og ISA 500.A24 
55 ISA 540.13 
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3.2.2.1 Kontrolrevision  

Forståelse af virksomhedens etablerede kontroller og eventuelt revision heraf skal udføres, når det er på-

krævet i de specifikke revisionsstandarder, eller når revisor vælger at gøre brug af kontroltest. På områder, 

hvor revisor i planlægningsfasen har identificeret, at der findes en betydelig risiko for fejl i årsrapporten, 

skal der opnås en forståelse af virksomhedens kontroller til at imødegå denne risiko. Hvorvidt disse kontrol-

ler testes, afhænger af revisors vurdering af deres design og implementering, men der kan ikke opnås til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis alene ved substanshandlinger, jf. afsnit 3.2.1.4.   

Revision af virksomhedens kontroller udføres i årets løb, også kaldet løbende revision, med det formål at 

teste design, implementering og effektivitet af de identificerede kontroller i virksomheden. Typisk udføres 

test af kontroller på regnskabsposter, som er særligt transaktionstunge, hvor det er mere effektivt at an-

lægge en kontrolbaseret angrebsvinkel frem for en substansbaseret angrebsvinkel. Som udgangspunkt er 

virksomhedernes opgørelse af dagsværdi på investeringsejendomme ikke præget af mange transaktioner, 

men en forståelse af virksomhedens kontroller og eventuelt kontrolrevision heraf bliver aktuel, da sub-

stansrevision ikke alene kan give tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvis der er tale om et regnskabs-

mæssigt skøn, som er behæftet med en betydelig risiko56

Hvilke kontroller har den daglige ledelse etableret

. ISA 540.13 angiver, at revisor skal udføre en eller 

flere af ovenstående handlinger, hvoraf nogle af disse passende kan udføres som en del af den løbende re-

vision:  

57

Revisor kan vælge at teste funktionaliteten af de etablerede kontroller, såfremt processen for udarbejdelse 

af det regnskabsmæssige skøn er veludformet, implementeret og vedligeholdt. En sådan proces kan omfat-

te passende og behørig godkendelse af de foretagne skøn på direktions-, bestyrelses- eller revisionsud-

valgsniveau afhængig af virksomhedens størrelse.  

  

3.2.2.2 Substansrevision 

Den udførte substansrevision tager udgangspunkt i den fastlagte detaljerede revisionsplan, jf. afsnit 3.2.1.6, 

hvor der er udarbejdet revisionsinstrukser, som indeholder specifikke revisionshandlinger rettet mod revi-

sionsmål for den givne regnskabspost.  

Som følge af det regnskabsmæssige skøn forbundet med måling af investeringsejendomme til dagsværdi 

skal disse substanshandlinger omfatte en eller flere af følgende handlinger, som også omtalt i afsnit 3.2.2:  

                                                      
56 ISA 540.A50 
57 ISA 540.A84 - A86 
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Begivenheder i perioden frem til erklæringstidspunktet58

Regnskabsmæssige skøn over dagsværdi bliver generelt ikke påvirket af udfaldet af fremtidige begivenhe-

der, da de begivenheder, som måtte indtræffe, muligvis ikke afspejler de forhold, som var til stede på ba-

lancedagen. Revisor bør dog ved sin revision af investeringsejendomme forholde sig til disse efterfølgende 

begivenheder, da input i modellerne til opgørelsen af dagsværdien i vist omfang vil kunne sandsynliggøres, 

for eksempel skøn over tomgangsleje, hvor der i efterfølgende periode er indgået en lejekontrakt. Endvide-

re bør revisor sammenholde prisen på et eventuelt salg af ejendommen, eller lignende ejendomme, i den 

efterfølgende periode med den regnskabsmæssige værdi på balancedagen. IAS 40.45 fastslår, at det bedste 

bevis for opgørelsen af investeringsejendomme til dagsværdi er aktuelle priser på et aktivt marked for til-

svarende ejendomme med samme beliggenhed og i samme vedligeholdelsestand, som indgår i tilsvarende 

leje- og andre kontraktforhold. Som følge af den lange række af forhold som skal være til stede, førend 

sammenlignelige handler kan anvendes til værdiansættelse af investeringsejendomme, er det afhandlin-

gens hypotese, at:  

 

 

Hvordan den daglige ledelse har opgjort det regnskabsmæssige skøn59

Ved revisors test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn, indgår test af in-

put som opgørelsen af dagsværdi er baseret på, efterregning af beregningerne i det foretagne skøn, samt 

overvejelser omkring ledelsens godkendelse af det foretagne skøn, jf. ovenstående afsnit omkring kontrol-

revision af de etablerede kontroller.   

  

Revisor skal sikre, at de input, som indgår i det regnskabsmæssige skøn, er nøjagtige, fuldstændige og rele-

vante samt at disse input og ledelsens forudsætninger i øvrigt er behørigt afspejlet i opgørelsen af dags-

værdien. I denne sammenhæng skal revisor ligeledes overveje relevansen og pålideligheden af kilden til de 

anvendte input. Til vurdering af, hvorvidt de anvendte input er behørigt afspejlet i opgørelsen af dagsværdi, 

skal revisor opnå en forståelse af den anvendte model, herunder om den anvendte model er konsistent 

med tidligere opgørelser af dagsværdi. Der kan være fornuftige årsager til, at ledelsen vælger at ændre me-

toden, typisk med henvisning til det retvisende billede, men det er nødvendigt, at revisor forholder sig her-

til.  

                                                      
58 ISA 540.A62 - A67 
59 ISA 540.A68 - A83 

Hypotese nummer 6 

Sammenlignelige handler anvendes ikke i praksis 
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Til at foretage disse vurderinger af input og model til opgørelsen af dagsværdi kan det overvejes at inddra-

ge en revisorudpeget ekspert, hvilket der typisk træffes beslutning om allerede i planlægningsfasen, jf. af-

snit 3.2.1.4. Vælges der at gøre brug af en ekspert, skal revisor forholde sig til det udførte arbejde foretaget 

af eksperten, hvilket indebærer, at sammenholde ekspertens konklusioner med andet revisionsbevis, vur-

dere rimeligheden af de anvendte betydelige forudsætninger og metoder samt vurdere relevansen og nøj-

agtigheden af det anvendte kildemateriale60

 

. Afvejningen af, hvornår revisors eksperts arbejde giver til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis er paradoksal, da revisor har påkaldt sig ekspertens kompetencer grun-

det revisors mangel på samme. Derfor opstilles følgende hypotese:  

Opstår situationen, hvor konklusionerne fra den revisorudpegede eksperts arbejde ikke er konsistent med 

det øvrige revisionsbevis, skal revisor anmode eksperten om at udføre yderligere arbejde, alternativt selv 

udføre dette arbejde med henblik på at opnå konsistens i det opnåede revisionsbevis61

Såfremt virksomheden gør brug af en ledelsesudpeget ekspert, hvis ekspertise ligger inden for værdiansæt-

telse af investeringsejendomme, indgår dette i revisors test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det 

regnskabsmæssige skøn. Revisor skal i de tilfælde, hvor en ledelsesudpeget ekspert inddrages i udarbejdel-

sen af virksomhedens årsrapport, forholde sig til og vurdere ekspertens kompetencer, færdigheder og ob-

jektivitet. Disse tre elementer samt eventuelle interne kontroller, som virksomheden måtte have i relation 

til ekspertens arbejde, er vigtige elementer i vurderingen af pålideligheden i ekspertens udsagn.  

.    

Ved revisors vurdering af den ledelsesudpegede eksperts kompetencer, færdigheder og objektivitet skal 

eventuelle faglige eller branchespecifikke krav for denne ekspert tages i betragtning. I relation til vurdering 

af investeringsejendomme findes der flere faglige standarder som RICS62 og IVSC63

Revisors vurdering af den ledelsesudpegede eksperts kompetencer og færdigheder har den forudsætning, 

at revisor selv skal have den fornødne erfaring inden for det givne ekspertiseområde, her værdiansættelse 

af investeringsejendomme. Både medarbejdere og engagerede konsulenter anses som værende ledelses-

, hvilket kan være med-

virkende til at underbygge den ledelsesudpegede eksperts kompetence og færdigheder. Revisor skal også 

vurdere ekspertens kendskab til den givne regnskabsmæssige begrebsramme, hvilket i dette tilfælde er IAS 

40 med dertilhørende krav til opgørelse af dagsværdier.  

                                                      
60 ISA 620.12 
61 ISA 620.13  
62 Royal Institute of Chartered Surveyors, www.rics.org 
63 International Valuation Standards Council, www.ivsc.org 

Hypotese nummer 7 

Revisor kan ikke foretage en komplet vurdering af ekspertens arbejde 
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udpegede eksperter, og i begge tilfælde skal revisor vurdere ekspertens objektivitet, om end omstændig-

hederne og muligheden for påvirkning af objektiviteten er forskellige for de to typer.   

Revisor skal opnå en forståelse af den ledelsesudpegede eksperts arbejde, herunder hvilke forudsætninger 

og metoder eksperten gør brug af, samt hvilke datagrundlag eksperten anvender. Revisor kan således ikke 

blot anvende ekspertens output i form af en dagsværdiopgørelse af en investeringsejendom som revisions-

bevis, men skal også efterprøve de input, som eksperten har anvendt.  

Opstilling af punktestimat eller interval64

Revisor kan til vurdering af regnskabsaflæggers skøn opstille egne forventninger til et udfald for det fore-

tagne skøn, enten ved en specifik værdi eller ved et interval. Revisor kan udarbejde sit estimat på flere må-

der, herunder involvere en revisorudpeget ekspert. Revisor kan generelt udarbejde sit estimat ved at an-

vende og videreudvikle regnskabsaflæggers model og forudsætninger eller anvende en alternativ model i 

forhold til den, som regnskabsaflægger har baseret sit skøn på.  

 

Ved videreudvikling af regnskabsaflæggers model skal revisor være opmærksom på ikke at blive påvirket af 

de allerede anvendte forudsætninger i fastsættelsen af revisors eget estimat. Revisor skal generelt være 

påpasselig med at være forudindtaget i sin revision af regnskabsmæssige skøn og være upåvirket af de for-

udsætninger som ledelsen har lagt til grund. På trods af dette, er det afhandlingens hypotese, at revisor ik-

ke er i stand til at lægge afstand til de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for sin værdiansæt-

telse af investeringsejendomme:  

 

Revisor kan også udarbejde sit estimat på baggrund af en alternativ model, som er fundet passende efter 

omstændighederne, som for eksempel DCF-modellen, såfremt ledelsen har valgt at anvende normalindtje-

ningsmodellen. Gør revisor brug af en alternativ model, stiller dette krav om forståelse af de af ledelsen an-

vendte forudsætninger, således at sammenligning af modellernes output kan foretages. Denne forståelse af 

ledelsens forudsætninger er central i revisionen af det regnskabsmæssige skøn.  

Fastlæggelsen af, hvorvidt der skal anvendes et specifikt punktestimat eller et interval afhænger af, hvad 

der er mest effektivt. Typisk er udgangspunktet et foreløbigt punktestimat, og alt efter følsomheden i det 

regnskabsmæssige skøn udvides dette til et interval. Størrelsen på det interval, der anvendes til vurdering 

af ledelsens skøn, afhænger af det fastlagte væsentlighedsniveau, jf. afsnit 3.2.1.2.  
                                                      
64 ISA 540.A87 - A95 

Hypotese nummer 8 

Revisors forudsætninger vil være præget af ledelsens forudsætninger 
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Gennemgangen af revisionshandlingerne til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for regnskabs-

mæssige skøn giver anledning til fastslå, hvilken revisionsstrategi der er mest effektiv, og i den forbindelse 

er det afhandlingens hypotese:  

 

3.2.3 Konklusion på den udførte revision 

 

Som den sidste fase i revisionsprocessen skal revisor konkludere på den udførte revision ved at foretage en 

vurdering af det indhentede revisionsbevis og på den baggrund udforme sin revisionspåtegning.   

3.2.3.1 Vurdering af det indhentede revisionsbevis 

Arbejdspapirer fra den udførte revision skal gennemgås af et andet medlem på revisionsteamet, som har 

mere erfaring end den pågældende medarbejder, der har udført arbejdet. For væsentlige og risikofyldte 

områder, for eksempel værdiansættelse af investeringsejendomme, skal partneren på sagen gennemgå det 

udførte arbejde65

Ved denne gennemgang af arbejdspapirer skal de(n) erfarne revisorer vurdere, om der er opnået tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis og på denne baggrund udforme en konklusion på revisionen som helhed, 

herunder afgive en revisionspåtegning, som er i tråd med konklusionen. I udformningen af konklusionen 

skal revisor medtage alt relevant revisionsbevis, uanfægtet af om det underbygger eller modsiger den givne 

regnskabspost. I vurderingen af om den udførte revision har givet tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, 

indgår en række forhold, som revisor skal overveje, blandet andet

.   

66

• Erfaringer fra tidligere revisioner med hensyn til tilsvarende potentielle fejlinformationer 

:  

• Kilden til og pålideligheden af den tilgængelige information  

• I hvor høj grad revisionsbeviset er sandsynliggørende  

• Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder dens interne kontrol  

                                                      
65 Auditing & Assurance Services (side 537), Aasmund Eilifsen, William F. Messier Jr, Steven M. Glover & Douglas F. Prawitt 
66 Revision i praksis (side 307), Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker, Christina Maria Davidsen 

Hypotese nummer 9 

Værdiansættelse af investeringsejendomme revideres mest effektivt substansbaseret 

Revisionsplanlægning Udførelse af revision Konklusion på den 
udførte revision 
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Der er ikke opstillet en eksakt målestok for, hvornår det indhentede revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

net til, at revisor kan konkludere på det udførte arbejde. Overordnet er der opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, når revisionsrisikoen, jf. revisionsrisikomodellen beskrevet i afsnit 3.2.1.4, er reduceret til et 

acceptabelt niveau. Inden denne vurdering kan foretages, skal revisor overveje, om den risikovurdering, der 

blev fastlagt i planlægningsfasen ved hjælp af revisionsrisikomodellen, fortsat er gældende, da den viden, 

som revisor har opnået i løbet af revisionen, kan være forskellig fra planlægningstidspunktet.  Revisor kan 

altid indhente yderligere revisionsbevis, men hvornår der er opnået tilstrækkeligt (mængde) og egnet (kva-

litet) revisionsbevis er op til revisors professionelle dømmekraft.  

I vurderingen af det indhentede revisionsbevis indgår også afsluttende handlinger vedrørende vurdering af 

ledelsens neutralitet i de foretagne skøn, som skal ses i forlængelse af det retrospektive review, der blev fo-

retaget i planlægningsfasen. Disse afsluttende handlinger skal afdække, hvorvidt ledelsen har forsøgt at 

præge det regnskabsmæssige skøn i den ene eller anden retning ved hjælp af de subjektive input i opgørel-

sen af dagsværdien. Hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er ikke kvantificeret i 

Mautz og Sharafs revisionsteori eller revisionsstandarderne udstedt af IAASB, hvorfor følgende hypotese 

opstilles:  

 

3.2.3.2 Udformning af revisionspåtegning 

Som den sidste del af revisionsprocessen skal revisor konkludere på, hvorvidt der er opnået en høj grad af 

sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation og udforme sin revisionspåteg-

ning. Udformningen af revisionspåtegningen er reguleret i revisionsstandarderne ISA 70067, ISA 70568 og ISA 

70669

Udformningen af revisionspåtegningen skal tage højde for, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis, jf. ovenstående afsnit 

.   

3.2.3.1, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i henhold den givne regn-

skabsmæssige begrebsramme, samt hvorvidt ikke-korrigerede revisionsdifferencer er væsentlige. Afhængig 

af revisors konklusion på disse tre parametre har revisor en række muligheder for at modificere sin påteg-

ning i forhold til de konkrete omstændigheder. Nedenstående Figur 7 illustrerer de valg, som revisors skal 

træffe i forbindelse med udformning af sin revisionspåtegning:  
                                                      
67 ISA 700: Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab. 
68 ISA 705: Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring.  
69 ISA 706: Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revi-
sionen i den uafhængige revisors erklæring.  

Hypotese nummer 10 

Målestok for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er kun givet ud fra praksis 



 

REVISION AF INVESTERINGSEJENDOMME Side 42 af 98 
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Figur 5 - Beslutningstræ vedrørende modificering af revisionspåtegningen70

Udformningen af påtegningen udspringer i vurderingen af, hvorvidt der er opnået tilstrækkeligt og egnet 

revisionsbevis under forudsætning af, at regnskabet er udarbejdet i henhold til den givne regnskabsmæssi-

ge begrebsramme, og at ikke-korrigerede revisionsdifferencer er uvæsentlige.  

 

Revisor skal tage forbehold i sin revisionspåtegning, når revisor på baggrund af det opnåede revisionsbevis 

konkluderer, at regnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler (uenighed med ledelsen) eller revisor 

ikke er i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis til at konkludere, hvorvidt regnskabet er 

uden væsentlige fejl (utilstrækkeligt revisionsbevis)71

                                                      
70 Egen tilvirkning på baggrund af Revisor - Regulering og rapportering (side 237), Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted & Jens 
Skovby  

.  

71 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer § 6  
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Revisor kan anvende tre typer af modificerede konklusioner afhængigt af væsentligheden i det identificere-

de forhold og disse kategoriseres i stigende rækkefølgende; "bortset fra" konklusion, afkræftende konklusi-

on og manglende konklusion.  

Supplerende oplysninger omtaler derimod forhold, som ikke påvirker revisors konklusion og kan inddeles i 

to kategorier, supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet og supplerende oplysninger vedrø-

rende andre forhold. Revisor anvender supplerende oplysninger, når det anses som påkrævet at henlede 

regnskabslæsers opmærksomhed på særlige regnskabsposter eller noter, og indeholder således ikke ny    

information.  

Behovet for supplerende oplysninger forekommer blandt andet når revisor anser usikkerheden vedrørende 

værdiansættelsen af en regnskabspost for betydelig og væsentlig72

 

. Den supplerende oplysning indsættes 

for at henvise til omtalen af denne usikkerhed i regnskabet, således at regnskabslæser gøres opmærksom 

herpå. Såfremt der er uenighed med ledelsen omkring omtale af en sådan usikkerhed, skal revisor i stedet 

tage forbehold.  Det er afhandlingens hypotese, at den uomtvistelige usikkerhed forbundet med opgørelsen 

af dagsværdi af investeringsejendomme bør udmunde sig i en supplerende oplysning:   

Revisionspåtegningen må ikke indeholde henvisninger til en revisorudpeget eksperts arbejde, såfremt på-

tegningen er uden modifikationer, på nær hvis dette kræves ved lov eller øvrig regulering. Henvises til en 

revisorudpeget eksperts arbejde i en modificeret påtegning, fordi dette er relevant for regnskabslæser i 

forståelsen af modifikationen, skal revisor anføre, at denne henvisning ikke begrænser revisors ansvar73

Det fremgår ikke entydigt af Mautz og Sharafs revisionsteori, revisionsstander eller erklæringsbekendtgø-

relse, hvornår revisor skal modificere sin påtegning og lader det således være op til revisors professionelle 

dømmekraft, hvorfor risikoen for, at revisor afgiver en forkert revisionspåtegning, er til stede. Endvidere 

afhænger udformningen af påtegningen af revisors vurdering af væsentlighed, hvilket som tidligere nævnt 

beror på en subjektiv vurdering foretaget af revisor.  

.   

                                                      
72 Revisor - Regulering og rapportering (side 224), Kim Füchsel, Peter Gath, Lars Bo Langsted & Jens Skovby 
73 ISA 620.14 og ISA 620.15 

Hypotese nummer 11 

Revisor bør modificere påtegningen som følge af usikkerheden forbundet med dagsværdi 
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3.2.4 Opsummering af revisionsprocessen i henhold til revisionsstandarderne  

Revisionsprocessen er som afbilledet, inddelt i tre faser, revisionsplanlægning, udførelse af revision og kon-

klusion på den udførte revision, men der er tale om en dynamisk proces, hvorfor revisor løbende må tage 

ny viden til overvejelse og indarbejde denne i revisionen for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Når revisionen fokuseres på investeringsejendomme målt til dagsværdi, bliver ISA 540 et naturligt omdrej-

ningspunkt for revisionen og heri fremgår, at revisor skal udføre én eller flere af fire konkrete handlinger. I 

praksis er der tale om tre typer af handlinger, som kan give revisionsbevis for det foretagne skøn: gennem-

gang af begivenheder, der er indtruffet mellem balancedagen og erklæringstidspunkt, teste hvordan den 

daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn eller opstille eget punktestimat eller interval.  

Revisor kan vælge at inddrage en ekspert, såfremt revisors ekspertise inden for ejendomsområdet ikke vur-

deres at være tilstrækkeligt for at kunne opnå revisionsbevis for værdiansættelsen. En ekspert kan for ek-

sempel bistå med udarbejdelse af revisors eget punktestimat eller interval for værdien af virksomhedens 

ejendomme. Inddrages en ekspert i revisionen, skal revisor dog først vurdere ekspertens kompetencer, 

færdigheder og uafhængighed. Revisor kan ikke fraskrive sig sit eget ansvar ved involveringen af en ekspert.   

Det er afhandlingens tese, at revision af værdiansættelse af investeringsejendomme primært vil være sub-

stansbaseret, da virksomhedernes proces for opgørelse af værdiansættelse typisk ikke er transaktionstung, 

hvorfor det er mere effektivt at anlægge en substansbaseret angrebsvinkel.  

Det regnskabsmæssige skøn ved opgørelsen af dagsværdi på investeringsejendomme er i høj grad baseret 

på fremadrettede finansielle oplysninger i form af budgetterede pengestrømme, hvilket giver revisor en ud-

fordring i forhold til at afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed. Revisionsstandarderne, som 

har dannet grundlag for revisionsprocessen, som angivet i afsnit 3.2, giver ikke revisor vejledning i relation 

til denne problemstilling, hvorfor der foretages en kort gennemgang af ISAE 3400 - Undersøgelse af frem-

adrettede finansielle oplysninger.   

3.3 ISAE 3400 - Undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger  
I afhandlingens afsnit 2.3 er DCF- og normalindtjeningsmodellen gennemgået, og i disse modeller indgår 

fremadrettede finansielle oplysninger i form af budgetterede pengestrømme fra investeringsejendomme. 

ISA 540, som er omdrejningspunkt for revisionen af investeringsejendomme, omtaler ikke hvordan revisor 

skal forholde sig til de fremadrettede finansielle oplysninger, som indgår i de regnskabsmæssige skøn, her-

under skøn over dagsværdi.  
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ISAE 3400 har til formål at instruere revisor i at afgive en erklæring på fremadrettede finansielle oplysnin-

ger, hvilket i praksis sker når revisor erklærer sig om blandt andet budgetter og prospekter. Af ISAE 3400 

fremgår, at revisor ikke er i en situation, hvor der kan afgives en positiv konklusion om, hvorvidt resultater-

ne i de fremadrettede finansielle oplysninger kan opnås. Som følge heraf kan revisor alene afgive en erklæ-

ring med begrænset grad af sikkerhed i forhold til de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for de 

fremadrettede finansielle oplysninger74

Førend revisor kan afgive en erklæring med begrænset grad af sikkerhed, skal der opnås tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis for, at de anvendte forudsætninger ikke er urealistiske, at de fremadrettede finansielle 

oplysninger er behørigt baseret på de anlagte forudsætninger, samt at grundlaget for de fremadrettede fi-

nansielle oplysninger er konsistent med historiske regnskaber

.  

75

Som følge af det begrænsede bevis, der er til stede ved vurdering af forudsætningerne lagt til grund for de 

fremadrettede finansielle oplysninger, kan revisor i henhold til ISAE 3400 kun afgive en erklæring med be-

grænset grad af sikkerhed, hvilket umiddelbart er et paradoks, da revisionspåtegningen (ISA 700) på virk-

somhedens årsregnskab afgives med høj grad af sikkerhed. Paradokset består i, at investeringsejendomme 

isoleret set ikke kan påtegnes med høj grad af sikkerhed, mens der indirekte afgives en påtegning med høj 

grad af sikkerhed, når regnskabsposten indgår som delelement i et årsregnskab, hvorfor der opstilles føl-

gende hypotese:  

. Som det er tilfældet med de øvrige revisi-

onsstandarder, opstiller ISAE 3400 ikke nogen målestok for, hvad der er tilstrækkeligt og egnet revisionsbe-

vis, hvorfor det også i dette tilfælde beror på revisors professionelle dømmekraft.  

  

3.4 Delkonklusion 
Afhandlingens tredje afsnit har belyst, hvordan tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis kan opnås ud fra et 

revisionsteoretisk perspektiv, herunder hvilke præmisser der skal være til stede, førend dette kan opnås. 

Med henblik på at operationalisere det revisionsteoretiske udgangspunkt og udarbejde en løsningsoriente-

ret besvarelse af afhandlingens problemformulering er der foretaget en gennemgang af revisionsprocessen 

i henhold til de gældende revisionsstandarder. I begge delafsnit er faldgrupperne og udfordringerne for re-

visor identificeret og belyst med hypoteser, som skal efterprøves i afhandlingens analyse afsnit. 

                                                      
74 ISAE 3400 DK, afsnit 8-9 
75 ISAE 3400 DK, afsnit 2 

Hypotese nummer 12 

Revisor kan ikke afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed 
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De opstillede hypoteser er grupperet i revisionsprocessens tre faser, som illustreret indledningsvist i analy-

seafsnittet, men overordnet udspringer disse hypoteser af de udfordringer, som revisor har ved revision af 

regnskabsmæssige skøn, der i afhandlingen er eksemplificeret ved dagsværdi af investeringsejendomme.  

I revisionsplanlægningen er fastlæggelse af et passende væsentlighedsniveau blandt andet anset som      

værende en udfordring for revisor, da det beror på en subjektiv vurdering foretaget af revisor baseret på 

dennes professionelle dømmekraft og ikke blot på en matematisk kalkule. Væsentlighed er et centralt be-

greb og omdrejningspunkt for hele revisionsprocessen, hvorfor det er essentielt at anlægge et passende ni-

veau herfor.  

I udførelsen af revisionen er udfordringerne ved de planlagte revisionshandlinger, at revisor skal forholde 

sig tilpas skeptisk over for den fremlagte dokumentation og argumentation af regnskabsaflægger, herunder 

ikke lade sig præge herfra i dannelsen af revisors egen vurdering af dagsværdien. Revisionsbevis kan opnås 

på tre forskellige måder; begivenheder indtruffet i perioden mellem balancedagen og erklæringstidspunk-

tet, revision af hvordan den daglige ledelse har opgjort det regnskabsmæssige skøn eller opstilling af revi-

sors eget punktestimat eller interval.  

I konklusionen på den udførte revision er vurderingen af det opnåede revisionsbevis og hvorvidt der skal fo-

retages en modifikation af revisionspåtegningen en udfordring. Udfordringen opstår i erkendelse af, at der 

ikke findes et endegyldigt facit for dagsværdien af en investeringsejendom, hvorfor vurderingen af det op-

nåede revisionsbevis er vanskelig.   
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4 Analyse  
Strukturen på afhandlingens analyseafsnit er tilpasset den løsningsorienterede problemformulering, hvor 

de identificerede hypoteser er grupperet i revisionsprocessens tre faser, som illustreret nedenfor i Figur 8. 

Strukturen er valgt med henblik på at operationalisere revisionsteorien defineret af Mautz og Sharaf, revi-

sionsstandarderne og afgørelserne fra Det Finansielle Råd og Revisornævnet, som har dannet præcedens 

for revision af investeringsejendomme.  

Afhandlingens brug af hypoteser sker efter forbillede af Mautz og Sharaf, som anskuer regnskabets be-

standdele, kaldet regnskabsudsagn eller revisionsmål, som en række hypoteser, der skal efterprøves af re-

visor. Grupperingen af hypoteserne i revisionsprocessen er foretaget, hvor det findes naturligt at håndtere 

de udfordringer, som hypoteserne er udtryk for. Revisionsprocessen er, som tidligere omtalt, dynamisk, 

hvorfor grupperingen af hypoteser ikke vurderes altafgørende for den løsningsorienterede besvarelse af 

problemformuleringen.  

 

Figur 6 - Struktur på analyse afsnit76

                                                      
76 Egen tilvirkning 

 

Revisions-
planlægning 

• Revisors vurdering af væsentlighed er ikke blot en monetær vurdering (nr. 2) 
• Sammenlignelige handler anvendes ikke i praksis (nr. 6)  
• Dagsværdiens følsomhed er størst over for forrentningskravet (nr. 3) 
• Revisor bør overveje management bias i planlægningen af revisionshandlinger  (nr. 5) 

Udførelse af  
revision 

• Fuldstændigt revisionsbevis for værdiansættelse kan ikke opnås (nr. 1) 
• Værdiansættelse af investeringsejendomme revideres mest effektivt substansbaseret (nr. 9) 
• Revisors forudsætninger vil være præget af ledelsens forudsætninger (nr. 8) 
•Revisor kan ikke foretage en komplet vurdering af ekspertens arbejde (nr. 7) 

Konklusion på den 
udførte revision 

• Mængden af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis afhænger udelukkende af virksomheden (nr. 4) 
• Målestok for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er kun givet ud fra praksis (nr. 10) 
• Revisor kan ikke afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed (nr. 12) 
• Revisor bør modificere påtegningen som følge af usikkerheden forbundet med dagsværdi (nr. 11) 
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4.1 Revisionsplanlægning 

4.1.1 Revisors vurdering af væsentlighed er ikke blot en monetær vurdering  

Revisor anvender væsentlighed kontinuerligt igennem hele revisionsprocessen, hvorfor fastlæggelse af et 

passende niveau herfor er en essentiel del af revisors arbejde. I planlægningsfasen anvendes væsentlig-

hedsniveauet til risikovurderingshandlinger og til identifikation af, hvilke poster i regnskabet, herunder re-

visionsmål, som revisor mener, kan indeholde væsentlige fejl. I afhandlingen er dette indsnævret til inve-

steringsejendomme og værdiansættelsen heraf.  

Til spørgsmålet omkring anlæggelse af et passende niveau for væsentlighed præciserer Poul Erik Olsen, at 

det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt regnskabsposten, "investeringsejendomme", er væsentlig, blandt an-

det som følge af årsregnskabslovens krav om investering som hovedaktivitet, men derimod et spørgsmål 

om usikkerheden: "Men det jeg egentlig tror på, at du mener om væsentlighed - det er usikkerheden på 

hvornår, er, det vil sige, den usikkerhed der er på indregningen, hvornår er den væsentlig"77

I udførelse af revisionen og konklusionen på den udførte revision anvendes væsentlighedsniveauet til eva-

luering af identificerede differencer og her kan opstå en forventningskløft mellem regnskabsbruger og revi-

sor, såfremt revisor er villig til at acceptere større differencer i regnskabet end regnskabsbruger. Denne af-

stemning af forventninger mellem regnskabsbrugers behov for sikkerhed og revisors arbejde opstår, da 

hverken revisionsteorien eller revisionsstandarderne har en klar definition på, hvordan væsentlighedsni-

veauet bør beregnes. En yderligere dimension på denne problemstilling for så vidt angår revision af investe-

ringsejendomme og regnskabsmæssige skøn i øvrigt, er manglen af en præcis målemetode, og dermed bli-

ver dagsværdien på investeringsejendomme en tilnærmet angivelse af et monetært beløb, hvorfor evalue-

ringen af differencer ligeledes er behæftet med skøn.   

.  

Tolerancen for det regnskabsmæssige skøn og dermed væsentlighedsniveauet udgør ifølge Morten Jensen: 

"Man opererer altid med en usikkerhed med værdiansættelsen på ejendomme plus minus 10 %, ikke? På 

værdien. Så det er ikke en eksakt videnskab, hvad ejendommens værdi er…"78

Tabel 4 - Praksis for værdiansættelse

 Niveauet for denne usikker-

hed baserer Morten Jensen på Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 17 af 11. januar 2011. Som det fremgår af 

 gør flere virksomheder brug af denne bekendtgørelse til værdiansæt-

telse af deres ejendomme. I bilag 8 til bekendtgørelsen er metoderne til opgørelse af dagsværdi beskrevet 

og heri fremgår, at værdiansættelsen skal baseres på indgåede lejekontrakter med mindre det vurderes, at 

lejen heri afviger væsentligt (+/- 10 %) fra markedslejen.  
                                                      
77 Interview med Poul Erik Olsen, d. 23. juli 2013 (06.26 min.) 
78 Interview med Morten Jensen d. 25. juni 2013 (10.55 min.) 
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Der er i bilag 5 foretaget simulering af effekten på dagsværdien ved at regulere den anvendte husleje med 

+/- 10 % og denne simulering viser, at effekten på dagsværdien er nogenlunde tilsvarende regulering af 

huslejen, hvorfor en reduktion i huslejen på 10 % medfører en reduktion i dagsværdien på 10 % og vice ver-

sa. Hvorvidt revisor vil anlægge sit væsentlighedsniveau efter Finanstilsynets bekendtgørelse, må bero på 

dennes faglige vurdering, dog fremgår det af ISA 320.A7, at ved nettoomsætning som benchmark er 1 % et 

passende niveau for væsentlighed. Finanstilsynets bekendtgørelse er, om ikke andet, et udgangspunkt for 

forventningsafstemning mellem regnskabsaflægger, revisor og regnskabsbruger.  

Evalueringen af de identificerede differencer sker primært ud fra en monetær vurdering, men sekundært 

også ud fra arten af de identificerede differencer, altså hvordan differencerne er opstået. Denne viden fø-

res videre år for år, og skal afspejles i fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet på planlægningsstadiet. Ar-

ten af og dermed kilden til fejlinformationerne har større fokus hos Det Finansielle Råd, som har udarbejdet 

det allerede omtalte notat om generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbin-

delse med regnskabskontrol.  

Af notatet fremgår det, at Det Finansielle Råd også anser anvendelse af et forkert regelsæt som værende en 

fejl, uanset om anvendelsen har medført en monetær fejl eller ej. Virksomhederne skal således sikre, at de 

anvender IAS 40 korrekt ved opgørelsen af dagsværdi, og der findes flere afgørelser fra Det Finansielle Råd 

på fejlagtig anvendelse af IAS 40.   

Som eksempel herpå har Ejendomsaktieselskabet Pakhuset A/S anvendt en DCF-model til opgørelse af 

dagsværdier, men budgetperioden i modellen er kun et år, hvilket Det Finansielle Råd ikke anser som til-

strækkeligt, så længe selskabet ikke kan dokumentere, at pengestrømmene er stabiliseret efter et år. An-

vendes DCF-modellen med en budgetperiode på et år, vil den tilnærme sig normalindtjeningsmodellen, 

hvorfor der skal foretages fase 3 reguleringer mellem modellens værdi og dagsværdien, hvilket Pakhuset ik-

ke har dokumenteret i tilstrækkelig grad79

Det Finansielle Råd har i sagen med Pakhuset ikke påklaget dagsværdien af selskabets ejendomme, men at 

selskabet ikke har kunnet dokumentere, at opgørelsen af dagsværdi er i overensstemmelse med IAS 40 og 

har dermed ikke anvendt det givne regelsæt korrekt.  

.  

Med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis bør revisors anvendelse af væsentlighed tage 

højde for monetære uvæsentlige differencer opstået som følge af fejlagtigt anvendelse IAS 40, uanfægtet 

at revisor ikke er direkte underlagt retningslinjer udstukket af Det Finansielle Råd. Fejlagtig anvendelse af 

IAS 40 er ligeledes en indikation på manglende kompetencer eller neutralitet hos den daglige ledelse.  

                                                      
79 Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2010 for Ejendomsaktieselskabet Pakhuset A/S, J.nr. 2011-0024651 
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4.1.2 Sammenlignelige handler anvendes ikke i praksis 

Det er en hypotese i afhandlingen, at sammenlignelige handler ikke anvendes i praksis til værdiansættelse 

af investeringsejendomme på trods af, at IAS 40 anser dette som værende det bedste grundlag for opgørel-

sen af dagsværdi. Efterprøvningen af denne hypotese er foretaget ved gennemgang af de senest aflagte 

årsrapporter for nedenstående selskaber:  

Selskab 
Værdi af investerings-
ejendomme (mio. kr.)  Praksis for værdiansættelse    

Danica Ejendomsselskab ApS 21.518 Bekendtgørelse af 11. januar 2011  
Dades A/S 18.105 DCF-modellen  
Jeudan A/S  16.387 Normalindtjeningsmodellen 
PFA Ejendomme A/S 10.800 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
API Property Fund Denmark P/S 6.452 DCF-modellen 
Steen & Strøm Holding A/S 6.391 DCF-modellen 
C.W. Obel Ejendomme A/S 4.334 Normalindtjeningsmodellen 
SEB Ejendomme I A/S 4.141 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
ATP-Ejendomme A/S 3.387 Normalindtjeningsmodellen 
Ejendomspartnerselskab af 1/7 2003 3.072 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
AP Ejendoms Aktieselskab 2.952 DCF-modellen 
Ejendomsselskabet Norden III P/S 2.873 DCF-modellen 
M. Goldschmidt Ejendomme A/S 2.656 Normalindtjeningsmodellen 
Nordicom A/S 2.441 DCF-modellen  
Ejendomsselskabet Norden II P/S 2.026 DCF-modellen 
Pensam Ejendomme ApS 2.017 DCF-modellen 
Victoria Properties A/S 1.966 Normalindtjeningsmodellen 
Topdanmark Ejendom A/S 1.597 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
ALM. Brand Ejendomsinvest A/S 1.325 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
DNP Ejendomme P/S 1.113 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
PBU Bolig A/S 897 Bekendtgørelse af 11. januar 2011 
Forstædernes Ejendomsaktieselskab 882 DCF-modellen 
MP Ejendomme A/S 822 Normalindtjeningsmodellen 
German High Street Properties A/S 701 Normalindtjeningsmodellen 
Søgaard Ejendomme A/S 596 DCF-modellen 
TK Development A/S 479 DCF-modellen 
Jensen & Møller Invest A/S 103 Sammenlignelige handler 

Tabel 4 - Praksis for værdiansættelse80

Udvælgelsen af ovenstående årsrapporter er sket på baggrund af en brancheanalyse foretaget af Berlingske 

Business i foråret 2011 omhandlende de 25 største ejendomsselskaber. Disse er suppleret med ejendoms-

selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.  

 

Flere af de udvalgte selskaber henviser til Finanstilsynets bekendtgørelse af 11. januar 2011 i deres beskri-

velse af anvendt regnskabspraksis for så vidt angår indregning og måling af investeringsejendomme. Denne 

bekendtgørelse, som blandt andet omfatter realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber, be-

                                                      
80 Egen tilvirkning 
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skriver i det tilhørende bilag 8, hvorledes måling af investeringsejendomme til dagsværdi foretages; af-

kastmetoden (normalindtjeningsmodellen) eller DCF-metoden, hvorfor de selskaber, som i anvendt regn-

skabspraksis henviser til Finanstilsynets bekendtgørelse, heller ikke anvender sammenlignelige handler til 

opgørelsen af dagsværdi på investeringsejendomme.  

Ud af stikprøven på 26 selskaber gør kun et selskab brug af sammenlignelige handler til måling af investe-

ringsejendomme - Jensen & Møller Invest A/S. Selskabets investeringsejendomme består primært af bebo-

elseslejligheder, som udgør 100 mio. kr. ud af den samlede værdi af investeringsejendomme på 103 mio. kr. 

Af anvendt regnskabspraksis fremgår81

"Værdiansættelsen foretages med udgangspunkt i realiserede kontante salgspriser i de enkelte ejendomme 

eller mæglervurderinger af ejerlejligheder udbudt til salg." 

:  

Stikprøven viser, at virksomhedernes anvendelse af sammenlignelige handler til måling af investeringsejen-

domme er meget begrænset, hvorfor revisor typisk skal foretage sin revision af dagsværdi ud fra normal-

indtjenings- eller DCF-modellen. Nedenstående Figur 9 illustrerer fordelingen mellem virksomhedernes 

praksis for værdiansættelse, som udgøres udelukkende af henholdsvis normalindtjeningsmodellen og DCF-

modellen, og udviklingen peger på at virksomhederne i højere grad end tidligere anvender DCF-modellen. 

Revisor formodes derfor i højere grad end tidligere at skulle forholde sig til netop DCF-modellen i forbindel-

se med revision af investeringsejendomme målt til dagsværdi. Virksomhedens modelvalg har betydning al-

lerede i planlægningsfasen for revisionen, da det har påvirkning på revisors risikovurdering og dermed til-

rettelæggelsen af revisionshandlinger.  

 

Figur 7 - Fordeling mellem praksis for værdiansættelse82

                                                      
81 Jensen & Møller Invest A/S' årsrapport for 2012 

  

82 Planche fra "Værdiansættelsesseminar" ved Ejendomsforeningen Danmark fra d. 7. november 2013  
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Hypotesen synes derfor efterprøvet og påvist, da stikprøven viser, at kun ganske få virksomheder anvender 

sammenlignelige handler i opgørelsen af dagsværdi jf. ovenstående fordeling mellem praksis for værdian-

sættelse.   

4.1.3 Dagsværdiens følsomhed er størst over for forrentningskravet  

Ved påvisning af ovenstående hypotese konkluderes det, at langt hovedparten af de virksomheder, som 

måler investeringsejendomme til dagsværdi, anvender enten normalindtjenings- eller DCF-modellen til op-

gørelsen af dagsværdi, hvorfor revisor i sin risikovurdering skal opnå en forståelse af disse modeller med 

henblik på at tilrettelægge revisionshandlinger for at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  Det er af-

handlingens tese, at dagsværdimodellernes følsomhed er størst over for forrentningskravet, hvorfor revisor 

må rette sit fokus hertil.  

Matematikken i modellerne gør alene, at dagsværdien er særligt følsom over for forrentningskravet, efter-

som netop dette input har til formål at kapitalisere pengestrømmene fra ejendommens drift, hvorfor små 

ændringer heri får stor betydning på den regnskabsmæssige værdi af ejendommen.  

Flere virksomheder illustrerer denne effekt ved hjælp af følsomhedsanalyser på det anvendte afkastkrav. 

Nedenstående Tabel 5 viser Dades A/S' og Jeudan A/S' følsomhed over for udsving i forrentningskravet iføl-

ge de senest aflagte årsrapporter:  

 -0, 50 % -0,25 % Basis + 0,25 % + 0,50 %       
Dades A/S:       
Forrentningskrav 5,2 % 5,5 % 5,7 % 6,0 % 6,2 % 
Ejendomsværdi (mio. kr.) 20.176 19.234 18.376 17.593 16.874 
Egenkapital (mio. kr.) 6.323 5.616 4.973 4.385 3.846 
Indre værdi pr. aktie (kr.) 124 110 98 86 76       
Jeudan A/S:       
Forrentningskrav 4,7 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,7 % 
Ejendomsværdi (mio. kr.) 18.593 17.660 16.831 16.054 15.358 
Egenkapital (mio. kr.) 5.248 4.549 3.927 3.344 2.822 
Indre værdi pr. aktie (kr.) 496 430 371 316 267 

Tabel 5 - Følsomhedsanalyser for Dades A/S og Jeudan A/S fra årsrapporterne for 201283

At virksomhederne fremhæver følsomheden over for forrentningskravet i årsrapporterne er med til at un-

derbygge afhandlingens tese omkring vigtigheden af netop dette input i opgørelsen af dagsværdi og der-

med også væsentligheden heraf i revisionen.  

 

I interviewet med Morten Jensen, CFO hos Axel Pitzner Fonden, blev de væsentligste faktorer i opgørelsen 

af dagsværdi drøftet, herunder hvilke input som Morten Jensen har en forventning til, at virksomhedens 

                                                      
83 Egen tilvirkning  
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revisor skal udfordre. I den forbindelse supplerer Morten Jensen: "… De væsentligste faktorer han(revisor, 

red.) skal forholde sig til, er jo indtægtsgrundlaget og afkastet på ejendommen…"84

På baggrund af interviewet med Morten Jensen og virksomhedernes eget fokus på følsomheden over for 

forrentningskravet, vurderes hypotesen efterprøvet og påvist. Yderligere er det i efterprøvningen af denne 

hypotese fundet, at dagsværdien ligeledes er meget følsom over for ejendommens indtægtsgrundlag, da 

dette driver ejendommens driftsafkast/frie cashflow. Således bør revisor være særlig opmærksom på at 

opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis herfor.       

 Indtægtsgrundlaget er 

såkaldt 'driver' for ejendommens pengestrømme og de øvrige input, driftsomkostninger og administration, 

er i høj grad drevet af udviklingen i ejendommens fremtidige indtægter. Dette giver, som allerede omtalt, 

revisor en udfordring ved afgivelse af sin påtegning med høj grad af sikkerhed. Dette paradoks er yderligere 

behandlet i udførelsen af revisionen.  

4.1.4 Revisor bør overveje management bias i planlægningen af revisionshandlinger  

Afhandlingens gennemgang af metoderne til opgørelse af dagsværdi har vist, at de forudsætninger, som 

anvendes, indeholder subjektive skøn, hvorfor revisor må overveje om den daglige ledelse har forholdt sig 

neutralt i de foretagne skøn. ISA 540.21 operationaliser, hvordan revisor bør forholde sig hertil, herunder 

hvilke indikatorer der findes på, at den daglige ledelse ikke har forholdt sig neutralt i det foretagne skøn - 

management bias. Nedenstående Figur 10 illustrerer, hvordan revisor imødegår management bias i såvel ri-

sikovurderingen og planlægningen af revisionshandlinger som selve udførelsen af revisionen: 

  

                                                      
84 Interview med Morten Jensen d. 25. juni 2013 (8.45 min.) 
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Figur 8 - Revisors imødegåelse af manglende neutralitet hos den daglige ledelse85

I centrum for revisionen er det regnskabsmæssige skøn udarbejdet af den daglige ledelse, over dagsværdi-

en på virksomhedens investeringsejendomme, og som revisor har fået til opgave at udtrykke sikkerhed om i 

form af en revisionspåtegning på virksomhedens årsrapport.  

 

Omkredsende revisionen af virksomhedens skøn er skepticisme, som er et centralt begreb dels i revisions-

teorien defineret af Mautz og Sharaf og dels i revisionsstandarderne udstedt af IAASB ved ISA 200.15: "Re-

visor skal planlægge og udføre en revision med professionel skepsis i erkendelse af, at der kan forekomme 

omstændigheder, som medfører, at regnskabet indeholder væsentlig fejlinformation." Revisors skepsis er 

ikke begrænset til revision af regnskabsmæssige skøn, men skal være til sted igennem hele revisionsproces-

sen.   

Dernæst har revisor behov for erfaring for at kunne vurdere, hvorvidt ledelsens skøn indeholder bias. Den-

ne erfaring kommer både fra revisors erhvervserfaring med lignende skøn foretaget i andre virksomheder 

og fra revisors erfaring med den pågældende virksomheds skøn fra tidligere år samt til ledelsens integritet 

                                                      
85 Egen tilvirkning med inspiration fra "Professional Judgement Framework" samt Mautz og Sharafs evaluering af revisionsbevis 
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og objektivitet. Jo større erfaring den pågældende revisor har med revision af investeringsejendomme, jo 

bedre mulighed har vedkommende for at vurdere, hvorvidt virksomhedens skøn er behæftet med bias.  

Sidst kan revisor støtte sig til revisions- og regnskabsstandarder, ISA 540 og IAS 40, med henblik på at iden-

tificere, hvorvidt den daglige ledelse har udøvet bias i opgørelsen af dagsværdien på investeringsejendom-

me. Revisionsstandarderne giver også mulighed for at konsultere eksperter på områder uden for revision 

og regnskab, som for eksempel ejendomsmæglere og valuarer.  

De fem trin, som omkredser virksomhedens skøn er opstillet med inspiration fra Mautz og Sharafs proces 

for evaluering af revisionsbevis, som er beskrevet i afsnit 3.1. Her er det særlig vigtigt, at revisor respekte-

rer den rækkefølge, hvori de fem trin kommer, og ikke haster til at drage konklusioner uden at have opnået 

forståelse for metoden til opgørelse af dagsværdi, overvejet alternative modeller og forudsætninger samt 

evalueret det opnåede revisionsbevis. Endeligt skal revisor formulere og dokumentere de foretagne ratio-

naler på behørig vis, førend revisionen og vurderingen af management bias kan anses som afsluttet. 

Som Figur 10 illustrerer, er der tale om en kontinuerlig og cyklisk handling, som skal udføres, når revisor 

står over for revision af regnskabsmæssige skøn. Det vil sige, at revisor står over for at udføre handlingen 

flere gange ved revisionen af ét regnskab indeholdende flere poster behæftet med skøn, og revisor skal ud-

føre handlingen på ny i det efterfølgende regnskab. Revisor skal i henhold til revisionsstandarderne overve-

je management bias i virksomhedens skøn over dagsværdi på investeringsejendomme og ovenstående er 

således udtryk for et redskab hertil.  

4.1.5 Opsummering på revisionsplanlægning 

Analysen har behandlet følgende fire hypoteser i forbindelse med revisionsplanlægningen, hvor alle er ble-

vet påvist:  

Revisions-
planlægning 

Revisors vurdering af væsentlighed er ikke blot en monetær vurdering Påvist 
Sammenlignelige handler anvendes ikke i praksis  Påvist 
Dagsværdiens følsomhed er størst over for forrentningskravet  Påvist 
Revisor bør overveje management bias i planlægningen af revisionshandlinger Påvist 

Revisionsplanlægningen har til formål, at revisionen bliver udført mest effektivt, herunder at udførelsen af 

revisionen tilpasses med henblik på at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Afhandlingens problem-

stilling bygger på, at investeringsejendomme udgør en væsentlig regnskabspost, hvorfor revisionsplanlæg-

ningen får investeringsejendomme som et centralt omdrejningspunkt.  

Hypoteserne har påvist, at revisors anvendelse af væsentlighed er et centralt element i revisionsprocessen, 

og at fastlæggelsen heraf kræver professionel dømmekraft, og niveauet herfor får effekt i udførelsen af 
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revisionen og konklusionen herpå. Endvidere har hypoteserne påvist, at sammenlignelige handler ikke an-

vendes i praksis, hvorfor dagsværdien af investeringsejendomme opgøres ved tilbagediskontering af ejen-

dommenes fremtidige pengestrømme, og at denne værdiansættelsesmetode er mest følsom over for ejen-

dommens forrentningskrav. Værdiansættelsen af investeringsejendomme baserer sig på forskellige input, 

som kan være mere eller mindre observerbare, og fastlæggelsen af disse input indeholder således mulighed 

for en subjektiv påvirkning fra regnskabsaflægger, hvorfor revisor bør overveje bias i sin revision. 

4.2 Udførelse af revision  

4.2.1 Fuldstændigt revisionsbevis for værdiansættelse kan ikke opnås 

Når styrken af det opnåelige revisionsbevis diskuteres, giver det mening at vurdere, hvorvidt det overhove-

det er muligt at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af investeringsejendom-

me. Som beskrevet indledningsvist i problemstillingen er der ingen tvivl om, at virksomhedernes måling af 

investeringsejendomme, og andre regnskabsposter i øvrigt, til dagsværdi giver nogle revisionsmæssige ud-

fordringer, som skal håndteres på forskellig vis, men praksis viser, at det er muligt at opnå tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis. Praksis i denne henseende udgøres af aflagte årsrapporter indeholdende investe-

ringsejendomme målt til dagsværdi, hvor revisionspåtegningen er uden modifikationer.  

Ifølge Mautz og Sharafs revisionsteori er det ikke muligt at opnå fuldstændigt revisionsbevis for regnskabs-

udsagn, som indeholder skøn over værdier, hvilket således omfatter regnskabsmæssige skøn over dags-

værdi. Årsagen hertil skal findes i den manglende tilstedeværelse af præmisser til at kunne drage en logisk 

deduktion, som produktionen af viden bygger på ifølge Mautz og Sharaf. Styrken på revisionsbeviset følger 

af styrken på præmissen eller kilden lagt til grund for beviset, og kilderne til at opnå revisionsbevis for vær-

diansættelse er således ikke til stede i tilstrækkelig og egnet grad, for at fuldstændigt bevis kan opnås.  

Revisionsstandarderne udstedt af IAASB har ikke en så markant holdning til begrænsninger i tilstrækkelig-

heden og egnetheden af revisionsbeviset, der kan opnås for et givent revisionsmål, som følge af begræns-

ninger i kilderne til revisionsbevis. ISA 500.7 fastslår, at revisor skal overveje relevansen og pålideligheden 

af kilden til informationerne, der anvendes som revisionsbevis, og beskriver hvilke forhold som kan være 

medvirkende til at styrke disse parametre i kilden til beviserne, herunder at uafhængige kilder styrker påli-

deligheden af beviset.   

Nedenstående Figur 11 illustrerer sammenhængen mellem den tilstrækkelighed (mængden) og egnethed 

(kvaliteten) i revisionsbevis, som er nødvendig for at kunne afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed. 

Den blå linje er udtryk for revisors professionelle dømmekraft og afhængigt af dennes vurdering af, hvor-
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vidt det opnåede revisionsbevis ligger over den blå linje, kan der afgives en blank revisionspåtegning, mens 

der tages et forbehold, hvis det vurderes, at beviset ligger under den blå linje.  

 

Figur 9 - Sammenhæng mellem tilstrækkelighed og egnethed86

Ifølge Mautz og Sharaf er kvalitet at foretrække frem for kvantitet, men netop kvalitet i beviset er en be-

grænsende faktor ved revision af skønsmæssigt opgjorte regnskabsudsagn. I sammenhængen mellem kvali-

tet og kvantitet argumenterer Mautz og Sharaf for, at beviset bliver stærkere, når antallet af kilder øges. 

Revisionsstandarderne beskriver samme forhold mellem tilstrækkelighed og egnethed og nævner, at 

mængden af revisionsbevis til en vis grad kan kompensere for manglende kvalitet i revisionsbeviset.  

 

Revisors udfordring med at opnå et fuldstændigt revisionsbevis bliver også berørt i interviewet af Poul Erik 

Olsen, statsautoriseret revisor og medlem af revisornævnet. I gennemlæsningen af afgørelser fra Det Fi-

nansielle Råd og Revisornævnet er der identificeret en generel fællesnævner, som Poul Erik Olsen erklærer 

sig enig i: Martin Toft Andersen: "Så længe man har anvendt modellerne. De tilgængelige modeller ifølge 

IAS 40, og at inputtene deri er underbygget". Poul Erik Olsen: "Ja, sagligt underbygget." Martin Toft Ander-

sen: "Ja, så er man egentlig så langt, som man kan komme." Poul Erik Olsen: "Ja, det vil jeg også sige." Mar-

tin Toft Andersen: "Og det gælder som sådan både regnskabsaflægger, men også for revisor." Poul Erik Ol-

sen: "Ja."87

I anerkendelse af Mautz og Sharafs revisionsteori og ud fra en betragtning om, at endegyldigt bevis for en 

skønsmæssig opgjort værdi ikke kan opnås, må revisor acceptere ikke at kunne opnå fuldstændigt revisi-

onsbevis for dagsværdien af investeringsejendomme. I stedet må revisor vurdere, om styrken på det opnå-

ede bevis, som er opstået ved en koalition mellem forskellige kilder til revisionsbevis, er stærk nok til at 

   

                                                      
86 Egen tilvirkning 
87 Interview med Poul Erik Olsen. (41:50 min.) 
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kunne afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed. Herunder må revisor vurdere, om den usikkerhed, 

som er forbundet med det regnskabsmæssige skøn, kan indeholdes i det fastlagte væsentlighedsniveau. 

Hypotesen vurderes således efterprøvet og påvist.   

4.2.2 Værdiansættelse af investeringsejendomme revideres mest effektivt substansbaseret 

Hjørnestenen i Mautz og Sharafs bevisteori er skepticisme og dermed revisors evne til at forholde sig skep-

tisk til det af virksomhederne fremlagte bevis. Revisor skal være svær, men ikke umulig, at overbevise. Den 

skeptiske adfærd, som revisor skal udvise, må dog ikke blive til gene for virksomheden i form af forøget 

tidsforbrug og omkostninger, hvorfor revisor må være i stand til at drage sin konklusion ud fra det tilstede-

værende bevis i accept af, at fuldstændigt bevis ikke i alle tilfælde er mulig at opnå, jf. ovenstående afsnit 

4.2.1.  

At revisor ikke har uanede ressourcer til rådighed, er formaliseret i Revisorloven § 16: "… Revisor skal udfø-

re opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som 

opgavernes beskaffenhed tillader…" Derfor giver det mening at fastslå, hvorledes revisionen af værdiansæt-

telse af investeringsejendomme foretages mest effektivt ved hjælp af de tre typer af handlinger, som revi-

sor ifølge ISA 540 skal udføre ved revision af regnskabsmæssige skøn, og dermed også dagsværdi på inve-

steringsejendomme.  

Begivenheder indtruffet i perioden fra regnskabsårets afslutning og frem til datoen for revisors erklæring 

Revisor kan ved denne revisionshandling søge inspiration i ISA 560 - Efterfølgende begivenheder, men først 

bør revisor overveje, om eventuelle begivenheder indtruffet i perioden fra balancedagen og til erklærings-

tidspunkt kan give revisionsbevis for værdiansættelsen af investeringsejendomme, da dette ikke altid er til-

fældet. Det er oplagt at gøre brug af efterfølgende begivenheder i tilfælde, hvor virksomheden har realise-

ret egne investeringsejendomme, eller lignede ejendomme er solgt efter balancedagen. Endvidere er det 

oplagt at gøre brug af efterfølgende begivenheder, såfremt ejendommen står tom på balancedagen, og den 

foretagne værdiansættelse er baseret på skøn over markedsleje og tomgangsperiode. I dette tilfælde kan 

en efterfølgende udlejning af ejendommen, eller lignende ejendomme, give revisionsbevis for de anvendte 

forudsætninger på balancedagen.  

ISA 560 sondrer mellem begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der eksisterede på balanceda-

toen (regulerende begivenheder) og begivenheder, der giver bevis vedrørende forhold, der er opstået efter 
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balancedatoen (ikke-regulerende begivenheder)88

Revisor kan opnå revisionsbevis for disse efterfølgende begivenheder ved enten at teste virksomhedens 

etablerede forretningsgange og kontroller for identifikation af efterfølgende begivenheder, gennemlæse 

referater af direktions- og bestyrelsesmøder og perioderegnskaber eller forespørge den daglige ledelse, 

hvorvidt der er indtruffet efterfølgende begivenheder. Denne handling kan således udføres dels kontrolba-

seret og dels substansbaseret, men grundet den tidsmæssige placering af handlingen, som i sagens natur 

skal udføres lige inden afgivelsen af revisionspåtegningen, vurderes det mest effektivt at foretage handlin-

gen substansbaseret.  

. Når efterfølgende begivenheder anvendes som revisi-

onsbevis for skøn over regnskabsposter på balancen, er der tale om regulerende begivenheder.  

Test af hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn 

Test af hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn kan inddeles i test af den an-

vendte model til opgørelse af dagsværdi og test af de anvendte input til brug for opgørelsen af dagsværdi.  

Da opgørelsen af dagsværdi på investeringsejendomme i henhold til IAS 40 kun kan foretages ud fra enten 

sammenlignelige handler, som ikke anvendes i praksis, eller tilbagediskontering af fremtidige pengestrøm-

me, er revisors test af den anvendte model reduceret til test af enten Normalindtjeningsmodellen eller 

DCF-modellen. Da der er tale om relativt tilgængelige og simple modeller, som kan udarbejdes i excel, er 

revisors arbejde med efterregning af opgørelsen af dagsværdi relativt ukomplekst. Efterregningen af den 

anvendte model er en substansbaseret revisionshandling.  

Det er relativt mere komplekst at teste og dermed opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den dagli-

ge ledelses forudsætninger eller input til opgørelse af dagsværdien, hvor de to væsentligste input er ind-

tægtsgrundlaget og afkastkravet. Hvorvidt revisor vælger at anlægge en kontrol- eller substansbaseret an-

grebsvinkel afhænger af forhold i den pågældende virksomhed og revisors risikovurderingshandlinger. Det 

faktum at værdien af ejendommen skal opgøres på balancedagen ud fra forhold, som eksisterer på balan-

cedagen, samt at antallet af transaktioner forbundet med opgørelsen af dagsværdi er begrænset, taler beg-

ge for, at revisor primært bør basere sin revision på substanshandlinger. Dog skal revisor vurdere, hvilke 

kontroller den daglige ledelse har etableret i forbindelse med opgørelsen af dagsværdi, såfremt revisor i sin 

risikovurdering har vurderet, at denne er behæftet med en betydelig risiko for, at væsentlige fejl opstår.  

Det er således ikke umiddelbart oplagt at udvælge kontroller til test når der er tale om værdiansættelse af 

investeringsejendomme, men der hersker ingen tvivl om, at det styrker opgørelsen af dagsværdi, såfremt 

direktion, bestyrelse eller revisionsudvalg har foretaget en dokumenteret gennemgang heraf, eller at virk-

                                                      
88 ISA 560.2 
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somheden har anvendt en kompetent og objektiv ekspert. Revisor bør overveje at teste sådanne kontroller 

og derigennem opnå revisionsbevis. Har revisor en forventning om, at kontrollerne ikke fungere effektivt, 

bør angrebsvinklen dog ikke være kontrolbaseret.  

Revisor skal inspicere ledelsens grundlag for de anvendte input til opgørelsen af dagsværdi, som for eksem-

pel indgåede lejekontrakter, modtagne deposita, vedligeholdelsesbudgetter samt faktorer lagt til grund for 

afkastkravet. Disse input kan i større eller mindre grad være observerbare, og afhængigt heraf har revisor 

mulighed for at opnå egnet revisionsbevis. Til vurdering af det anvendte indtægtsgrundlag og afkastkrav 

udgiver flere ejendomsmæglere89

Der findes flere afgørelser fra Det Finansielle Råd, som påpeger, at virksomhederne har svært ved at doku-

mentere disse input i tilstrækkelig grad, hvilket umiddelbart også gør det svært for revisor at opnå tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis herfor. I det følgende er to sager beskrevet, hvor særligt virksomhedernes 

dokumentation af afkastkravet ifølge Det Finansielle Råd er mangelfuld.   

 markedsrapporter, som indeholder markedsleje og afkastkrav geogra-

fiskopdelt på ejendomstyper. Dog er dagsværdien på en investeringsejendom en individuel vurdering for 

den enkelte ejendom, hvorfor ledelsens grundlag til opgørelsen af dagsværdi bør indeholde dokumentation 

for hvorfor det givne benchmark er valgt, samt hvordan tilpasninger heraf er foretaget.  

Det Finansielle Råd har behandlet årsrapporten for 2008/2009 for Tower Group A/S90, som har anvendt en 

WACC til fastsættelsen af diskonteringsfaktoren, som det ses, når DCF-modellen bruges til andre formål end 

opgørelse af dagsværdier på investeringsejendomme. Denne WACC består af forholdet mellem fremmed- 

og egenkapital, herunder omkostningen hertil, en beta-værdi91

Fastsættelsen af forholdet mellem fremmed- og egenkapital er foretaget på baggrund af sammenlignelige 

børsnoterede ejendomsselskaber, hvilket Det Finansielle Råd kritiserer på to punkter: 

 og den risikofrie rente. Selskabet oplyser, at 

diskonteringsfaktoren er justeret for ejendomsspecifikke forhold som for eksempel beliggenhed og vedli-

geholdelsesstand.  

1) Egenkapitalandelen i de sammenlignelige selskaber bygger på deres samlede portefølje af ejendomme, 

uanset hvornår disse er erhvervet, hvorfor denne egenkapitalandel også skal være udtryk for egenkapi-

talandelen på det aktuelle marked, hvilket Tower Group A/S ikke har redegjort for i deres beregninger.  

                                                      
89 Blandt andet Colliers International Danmark A/S og Sadolin & Albæk  
90 Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2008/2009 for Tower Group A/S, J.nr. 2009-0020270 
91 Beta-værdi: Udtrykker hvordan en aktie bevæger sig i forhold til markedet generelt. Overstiger beta-værdien én har aktien større 
udsving end markedet generelt.   
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2) Egenkapitalandelen i de sammenlignelige selskaber vil være påvirket af udsving i aktiekursen, og falden-

de aktiekurser vil medføre en stigning i dagsværdier, da faldende aktiekurser vil reducere den dyrere 

egenkapitalandel. Et fald i egenkapitalandel vil reducere afkastkravet med stigende dagsværdier til følge.  

Tower Group A/S er selv opmærksom på det forhold, at faldende aktiekurser hos de sammenlignelige sel-

skaber vil medføre stigende dagsværdier, hvorfor selskabet i 2008/2009 har anvendt et kapitalforhold fra 

2007/2008, da faldende aktiekurser hos de sammenlignelige selskaber i regnskabsåret 2008/2009 vil med-

føre en positiv dagsværdiregulering på ca. 815 mio. kr. Det Finansielle Råd fastslår, at selskabet ikke kan an-

vende historiske data til opgørelse af dagsværdier på investeringsejendomme på en given balancedag.  

Det anvendte datagrundlag har Det Finansielle Råd ikke fundet pålideligt, da de beregninger og materiale, 

som er blevet udvekslet i forbindelse med sagen, har været behæftet med matematisk unøjagtigheder og 

manglende dokumentation. Som et eksempel herpå har Tower Group A/S vedlagt en tabel over kapital-

strukturen i de sammenlignelige selskaber, som viser, at gældsandelen udgør 74,15 %, mens der i beregnin-

gerne er anvendt en gældsandel på 75,91 %, uden at selskabet har kunnet redegør for forskellen.  

Det Finansielle Råd finder i deres afgørelse, at Tower Group A/S godt kan anvende en WACC til fastsættelse 

af diskonteringsfaktoren i DCF-modellen, men at den anvendte WACC ikke kan baseres på en kapitalstruk-

tur i sammenlignelige selskaber.  

I den tidligere omtalte sag vedrørende Ejendomsselskabet Pakhuset A/S92

Det Finansielle Råd påpeger i afgørelsen, at afkastkravet er individuelt for den enkelte ejendom, da Pakhu-

set A/S i ledelsesberetningen skriver, at afkastkravet er fastsat i overensstemmelse med markedsprisen i 

det pågældende geografiske område. Det Finansielle Råd efterlyser dokumentation for, at værdiansættel-

sen af Pakhuset A/S' ejendomme kan foretages ud fra markedsforholdene på balancedagen, og således ikke 

afviger fra markedsforholdene i øvrigt.  

, har Det Finansielle Råd også 

fundet, at selskabets dokumentation for opgørelsen af afkastkravet er mangelfuld. Det Finansielle Råds kri-

tik skal ses i lyset af, at Pakhuset A/S ikke har foretaget værdiregulering af ejendommene i perioden 2007 - 

2010. Det Finansielle Råd identificerede i det af Pakhuset A/S fremsendte materiale, at afkastkravet var op-

gjort med otte decimaler og senere afrundet til en decimal, hvilket vidner om, at Pakhuset A/S har regnet 

baglæns for at kunne fastholde den hidtidige regnskabsmæssige værdi.  

Det bemærkes endvidere i Det Finansielle Råds afgørelse vedrørende  Pakhuset A/S, at virksomhedens brug 

af eksterne vurderinger ikke tillægges særlig værdi, da grundlaget for disse vurderinger og beregningerne 

heraf ikke har kunnet dokumenteres, hvorfor det ikke har været mulig at kontrollere, hvorvidt disse har væ-

                                                      
92 Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2010 for Ejendomsaktieselskabet Pakhuset A/S, J.nr. 2011-0024651 
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ret i tråd med IAS 40. Det Finansielle Råd fastslår således, at virksomheder, som anvender eksterne vurde-

ringer, skal forholde sig til grundlaget for disse vurderinger. 

Revisor skal ikke påtage sig regnskabsaflæggers udfordringer med dokumentation af opgørelsen af dags-

værdien, da det ikke er revisors rolle at opgøre dagsværdien, men derimod at udtrykke en konklusion om 

den opgjort værdi. Denne rollefordeling er Morten Jensen med til at understrege, da han bliver spurgt om 

hans forventninger til revisors arbejde: "Det er vores opgave at kunne dokumentere værdiansættelsen. Dels 

den metode vi har anvendt, at den er i overensstemmelse med de standarder og retningslinjer, der nu er for 

værdiansættelse af ejendomme, den skal vi kunne stå på mål for, men også inputtet, indholdet i den."93

Revisor kan også vælge at inddrage en revisorudpeget ekspert til efterregningen af den valgte model og til 

inspektionen af input lagt til grund for opgørelsen af dagsværdi. Hvornår det er passende for revisor at ind-

drage en sådan ekspert afhænger blandt andet af, om den daglige ledelse har gjort brug af en ledelsesud-

peget ekspert, om det foretagne skøn er komplekst, og om der er begrænsede muligheder for alternative 

kilder til revisionsbevis. Revisor bør således involvere en revisorudpeget ekspert, hvis virksomhedens ejen-

domme har en særlig karakter, som kræver en større ekspertise for at kunne fastslå rimeligheden af de an-

vendte input. Inddragelsen af en ekspert stiller krav til revisor, som er beskrevet i afsnit 4.2.4.  

 Når 

disse afgørelser alligevel inddrages i afhandlingen, som har fokus på revisors arbejde, skyldes det, at revi-

sors arbejde udspringer af det regelsæt, som virksomhederne er underlagt.  

Opstilling af eget punktestimat eller interval til at vurdere ledelsens skøn 

Anvendelsen af en revisorudpeget ekspert kan også finde sted ved opstilling af revisors eget punktestimat 

eller interval til brug for vurdering af ledelsens skøn. Hvad enten eksperten inddrages med henblik på test 

af virksomhedens skøn, eller ved opstilling af revisors eget punktestimat, vil der typisk være tale om en 

ejendomsmægler. Opstilling af revisors punktestimat kan også foretages uden input fra en ekspert, såfremt 

revisor vurderer, at revisionsteamet besidder kompetencerne hertil. Vælger revisor selv at opstille punkt-

estimatet eller intervallet, må de anvendte forudsætninger hertil ikke være præget af de forudsætninger, 

som den daglige ledelse har anvendt, som de, jf. nedenstående afsnit 4.2.3, i udgangspunktet vil være. Er 

revisors forudsætninger præget af den daglige ledelse, vil revisionshandlingen ikke give egnet revisionsbe-

vis.  

Opstilling af eget punktestimat kan enten foretages med udgangspunkt i den daglige ledelses model eller 

ved brug af en alternativ model. Ud fra den overordnede tese, at en ejendom kun kan have én dagsværdi, 

                                                      
93 Interview med Morten Jensen d. 25. juni 2013 (25:50 min.) 
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er valg af model, Normalindtjeningsmodel eller DCF-model, underordnet94

Morten Jensen gør opmærksom på yderligere et alternativ til udarbejdelse af revisors eget estimat: "Nogen 

har udviklet et software til håndtering af dagsværdiopgørelser. Simpelthen et software, hvor man kan taste 

nogle input ind på ejendommen, og så kommer der en værdiansættelse ud og en DCF-model ud i den anden 

ende."

. Det kan derfor vise sig effektivt 

at gøre brug af en alternativ model til ledelsens metode til opgørelsen af dagsværdien.   

95

En opsummering af de beskrevne handlinger er foretaget i nedenstående 

 Dette værktøj forventes frigivet i efteråret 2013, og kan anvendes af såvel virksomheder som revi-

sorer, og kan dermed anvendes til kontrol af indre sammenhænge og efterregning af virksomhedernes op-

gørelser af dagsværdier. Forskellige udfald i opgørelsen af dagsværdi vil således udelukkende skyldes an-

vendelse af forskellige forudsætninger til opgørelsen, hvorfor opstilling af revisors eget punktestimat er et 

værktøj til at opnå forståelse af den daglige ledelses forudsætninger, samt dagsværdiens følsomhed over 

for disse forudsætninger. Endvidere kan punktestimatet identificere faktuelle beregningsfejl, såfremt revi-

sor anvender de samme forudsætninger, men blot i anden model til opgørelsen af dagsværdi.  

Tabel 6, som viser sammenhæn-

gen mellem de tre revisionshandlinger, revisionsteknik og hvordan udførelsen finder sted:  

Revisionshandling Revisionsteknik Kontrol- eller 
substansrevision    

Efterfølgende begivenheder: Inspektion af mødereferater og perioderegnskaber 
samt eventuelle salg af egne eller sammenlignelige 
ejendomme  

Substans 

Observation af etablerede kontroller for identifikation 
af efterfølgende begivenheder  

Kontrol 

Genudførelse af etablerede kontroller for identifikati-
on af efterfølgende begivenheder 

Kontrol 

Forespørgsel hos den daglige ledelse til efterfølgende 
begivenheder  

Substans 

Test af ledelsens skøn: Inspektion af grundlaget for anvendte input Substans 
Observation af etablerede kontroller for verificering af 
anvendte input 

Kontrol 

Ekstern bekræftelse fra revisorudpeget ekspert på an-
vendte input 

Substans 

Efterregning af den anvendte model Substans  
Genudførelse af virksomhedens kontroller for opgørel-
se af dagsværdi  

Kontrol 

Analytiske handlinger på observerbare input   Substans 
Forespørgsler til brug for opsøgning af viden omkring 
virksomheden og dens opgørelse af dagsværdi  

Kontrol og sub-
stans 

Punktestimat eller interval: Ekstern bekræftelse fra revisorudpeget ekspert på 
værdien af ejendommen 

Substans  

                                                      
94 Værdiansættelse af investeringsejendomme - definition af forrentningskrav (side 7), Ejendomsforeningen Danmark 
95 Interview med Morten Jensen d. 25. juni 2013 (1:27 min.) 
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Analytiske handlinger på forskelle mellem virksomhe-
dens og revisors estimat over dagsværdi 

Substans  

Tabel 6 - Sammenhæng mellem revisionshandling, revisionsteknik og hvornår handlingen udføres96

Denne opsummering viser, at hovedparten af handlingerne er substansbaseret, hvorfor afhandlingens tese 

synes efterprøvet: Revisionen af værdiansættelse af investeringsejendomme foretages mest effektivt ved 

substansbaseret revision.  

 

4.2.3 Revisors forudsætninger vil være præget af ledelsens forudsætninger 

Det er afhandlingens hypotese, at de forudsætninger, som revisor lægger til grund i revisionen af dagsvær-

di, vil være præget af de forudsætninger og input, som ledelsen anvender i opgørelsen af dagsværdi. Revi-

sor vil således være forudindtaget i sine bestræbelser på at opnå revisionsbevis for det regnskabsmæssige 

skøn, som ledelsen har udarbejdet. Som tidligere beskrevet i afhandlingen kan regnskabsmæssige skøn re-

videres ved hjælp af tre forskellige revisionshandlinger; efterfølgende begivenheder, test af ledelsens skøn 

og punktestimat eller interval. Særligt ved test af ledelsens skøn eller opstilling af et punktestimat/interval 

vil revisor have behov for at adskille sine egne og ledelsens forudsætninger for at kunne opnå tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis.  

Ved test af ledelsens skøn skal revisor teste og dermed opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for den 

daglige ledelses forudsætninger eller input til opgørelse af dagsværdien. Revisor skal således opnå en over-

bevisning om, at dagsværdien er opgjort på et objektivt grundlag, og at ledelsen ikke har præget det regn-

skabsmæssige skøn i den ene eller anden retning. Revisor skal således være i stand til at se igennem ledel-

sens argumentationer for, at de anvendte forudsætninger og input afviger fra observerbare input.  

Ved opstilling af et punktestimat/interval, hvad enten der gøres brug af en revisorudpeget ekspert eller re-

visor selv udarbejder et punktestimat/interval, skal estimatet udarbejdes uden påvirkning fra ledelsens for-

udsætninger og input for at give egnet revisionsbevis. Den efterfølgende sammenholdelse af eventuelle 

forskelle i dagsværdier skal være medhjælpende til at udfordre den daglige ledelse på deres anvendte for-

udsætninger og input ud fra forudsætningen om, at en ejendom kun kan have én dagsværdi og at forskelle i 

dagsværdien kun kan skyldes forskelle i de anvendte forudsætninger.  

Et eksempel på at revisor er blevet præget af de forudsætninger og argumenter, som ledelsen har fremlagt 

i deres opgørelse af dagsværdi, kan findes i Det Finansielle Råds afgørelse af 9. maj 2011, hvori de har på-

peget en række fejl og mangler i årsrapporten for 2009 for German High Street Properties A/S. Et af kritik-

punkterne er indregning af porteføljesynergi i strid med IAS 40.49 punkt a. Af selskabets beskrivelse af væ-

sentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger fremgår det, at der i 2007 blev indregnet en portefølje-
                                                      
96 Egen tilvirkning  



 

ANALYSE - UDFØRELSE AF REVISION Side 65 af 98 

præmie på 6,49 %, svarende til 52 mio. kr., i 2008 blev der indregnet en porteføljepræmie på 2,53 %, sva-

rende til ca. 20 mio. kr., mens at der i 2009 blev indregnet 0 % i porteføljepræmie.  

I afgørelsen vedrørende årsrapporten for 2009 præciserer Det Finansielle Råd, at porteføljesynergier eller 

porteføljepræmier ikke kan indregnes i dagsværdien på investeringsejendomme, medmindre merværdien 

er tilgængelig for alle købere og sælgere i markedet og er udtryk for markedsforholdene på balancedagen, 

jf. IAS 40.38. Selskabet er blevet påbudt at ændre anvendt regnskabspraksis og korrigere åbningsbalancen 

for 2009 for så vidt angår indregning af porteføljesynergier pr. 31. december 2008. German High Street 

Proporties A/S har accepteret afgørelsen på dette punkt og indvilliget i at korrigere dagsværdien af ejen-

dommene.  

Revisor har afgivet en blank revisionspåtegning både i 2008 og 2009 og har således tilsluttet sig selskabets 

anvendte regnskabspraksis og ledelsens forudsætninger om, at selskabets investeringsejendomme inde-

holder en porteføljepræmie på trods af dette strider imod IAS 40. Revisor kan naturligvis have fundet den 

indregnede effekt af porteføljepræmien på 20 mio. kr. uvæsentlig for koncernens investeringsejendomme, 

som i 2008 udgjorde 786 mio. kr., og koncernregnskabet som helhed med en balancesum på 830 mio. kr., 

svarende til henholdsvis 2,54 % og 2,40 %. I afhandlingen er der argumenteret for, at revisors vurdering af 

væsentlighed bør række ud over en monetær vurdering, jf. afsnit 4.1.1 og derfor burde revisor i sagen om 

German High Street Proporties A/S have rapporteret om den uregelmæssige anvendelse af IAS 40 i opgø-

relsen af dagsværdi.   

Da det ikke er Det Finansielle Råds opgave at kontrollere revisors arbejde, fremgår det ikke af afgørelsen, 

hvordan revisionen er foretaget, hvorfor man kun kan gisne herom, men revisor har med sin blanke påteg-

ning accepteret de forudsætninger, som ledelsen har anvendt i opgørelsen af dagsværdi og fremlagt for re-

visor i forbindelse med revisionen af årsregnskabet. Revisor har således ikke forholdt sig tilstrækkeligt skep-

tisk hertil, eller har været præget af de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund, enten ved test af 

hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn eller ved opstilling af eget punktesti-

mat eller interval.   

Imødegåelse af denne forudindtagethed blev drøftet under interviewet af Poul Erik Olsen og her nævner 

Poul Erik Olsen, at revisor må erkende, at ledelsen har større indsigt i virksomhedens aktiviteter, hvorfor 

det er vanskeligt at udfordre de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for værdiansættelsen af in-

vesteringsejendommene. Poul Erik Olsen udtaler: "Typisk vil man sige: Hvis ikke man har basis for at sige, at 
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det er forkert, det ledelsen har gjort, så acceptere du det. Det kan godt være, at du ikke er helt enige, men 

du acceptere det, ikke?"97

Dette er med til at understrege revisors udfordringer ved revision af regnskabsmæssige skøn som er base-

ret på ikke-observerbare input, da ledelsen - alt andet lige - har bedre forudsætninger for at foretage dette 

skøn.   

 

Hypotesen er ikke tilstrækkeligt underbygget ved dette ene praktiske eksempel og input fra Poul Erik Olsen 

til, at den vurderes at være endegyldigt efterprøvet, men revisor bør under alle omstændigheder i planlæg-

ningen af sine revisionshandlinger overveje, hvordan denne forudindtagethed imødegås og i selve udførel-

sen af revisionshandlingerne bevare en professionel skepsis.    

4.2.4 Revisor kan ikke foretage en komplet vurdering af ekspertens arbejde  

Afhandlingen har fundet et paradoks i involveringen af en eksperts arbejde i revisionen af investeringsejen-

domme, hvad enten der er tale om en ledelses- eller revisorudpeget ekspert: Revisor kan ikke foretage en 

komplet vurdering af ekspertens arbejde, da eksperten er involveret grundet revisors manglende kompe-

tencer inden for værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi.  

Paradokset opstår, hvad enten der er tale om en ledelses- eller revisorudpeget ekspert, da revisor i første 

omgang skal vurdere den ledelsesudpegede eksperts arbejde, såfremt virksomheden har inddraget en så-

dan i opgørelsen af dagsværdi, og efterfølgende skal revisor eventuelt vurdere den revisorudpegede eks-

perts arbejde, såfremt en sådan inddrages i revisionen af dagsværdien. Inddrages en ekspert i revisionen, 

skal der foretages en vurdering af ekspertens kompetencer, færdigheder og objektivitet, hvilket ikke bør gi-

ve anledning til udfordringer for revisor, da de fleste ejendomsmæglere er medlem af brancheorganisatio-

ner, som for eksempel RICS98 og IVSC99

Udfordringen opstår, når revisor skal vurdere hensigtsmæssigheden af ekspertens arbejde og dermed vur-

dere, om ekspertens arbejde giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af investe-

ringsejendomme. Dette sker igennem vurdering af relevansen og rimeligheden af ekspertens observationer 

og konklusion, og det er netop her revisor risikerer at være begrænset af egne kompetencer.  

, der understøtter ekspertens kompetencer og færdigheder, mens 

ekspertens objektivitet blandet anden kan vurderes ved hjælp af forespørgsler hos virksomheden og skrift-

lige udtalelser fra eksperten.  

                                                      
97 Interview med Poul Erik Olsen.(32:36 min.)  
98 Royal Institute of Chartered Surveyors, www.rics.org 
99 International Valuation Standards Council, www.ivsc.org 
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Et praktisk eksempel på revisors manglende vurdering af ekspertens arbejde kan findes i Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse af den foretagne revision af årsrapporten for 2011 for Tønder Bank A/S, hvor den underskri-

vende revisor er blevet indbragt for revisornævnet for flere forhold, herunder manglende dokumentation 

for hensigtsmæssigheden i den eksterne ekspertvurdering. Af høringssvaret fremgår, at den eksterne mæg-

ler er udpeget af ledelsen og har en baggrund som statsautoriseret ejendomsmægler med stor indsigt i det 

lokale ejendomsmarked. 

Den eksterne vurderingsrapport indeholder for hver ejendom en angivelse af beliggenhed, vurderingssum, 

afkastkrav og ejendommens anvendelse. Herudover indeholder vurderingsrapporten ingen informationer 

om grundlaget for den foretagne værdiansættelse. Revisor oplyser i høringen, at mægler har modtaget le-

jekontrakter og driftsopgørelser for alle ejendommene, ligesom mægleren har besigtiget alle ejendomme-

ne på nær to. Erhvervsstyrelsen finder vurderingsrapporten for sparsom med hensyn til oplysninger om-

kring forudsætninger, begrundelser, metoder og usikkerheder ved værdiansættelsen af bankens ejendom-

me til, at revisor er i stand til at vurdere ekspertens arbejde. Erhvervsstyrelsen efterlyser blandt andet op-

lysninger om den anvendte værdiansættelsesmodel, fastsættelse af nettodriftsresultat samt grundlag for 

de anvendte afkastkrav. Dermed finder Erhvervsstyrelsen, at vurderingsrapporten ikke udgør tilstrækkeligt 

og egnet revisionsbevis100

Kravet til vurdering af en eksperts arbejde er ikke begrænset til revisorer, da virksomhederne ligeledes må 

forholde sig hertil, da det skal dokumenteres, at værdiansættelsen er foretaget i henhold til IAS 40. I af-

handlingen er Det Finansielle Råds afgørelse vedrørende Pakhuset A/S omtalt, hvoraf det fremgår, at Det 

Finansielle Råd ikke har tillagt den mæglervurdering, som virksomheden har indhentet, nogen værdi, og at 

virksomheden ikke kan godtgøre, at værdiansættelsen er foretaget med udgangspunkt i IAS 40.  

.    

Sagen omkring Tønder Bank A/S handler i lige så høj grad om revisors manglende skepsis over for den frem-

lagte dokumentation for ejendommenes dagsværdi, men den er også med til at illustrere, at revisor ikke 

kan gemme sig bag en eksperts observationer og konklusion, og det er en nødvendighed at opnå en forstå-

else af de forudsætninger, som eksperten har lagt grund for sin vurdering.  

Afhandlingens hypotese "Revisor kan ikke foretage en komplet vurdering af ekspertens arbejde", synes ikke 

direkte efterprøvet, men som følge af Erhvervsstyrelsens kritik af den foretagne revision af Tønder Bank 

A/S' årsrapport for 2011, herunder vurderingen af ekspertens arbejde, vurderes hypotesen indirekte tilba-

gevist, da kritikken kun kan være berettiget, såfremt det er muligt at foretage en vurdering af ekspertens 

arbejde. Endvidere er metoderne til denne vurdering beskrevet og operationaliseret i revisionsstandarder-

ne, blandet andet i ISA 620 for så vidt angår revisorudpegede eksperter, hvorfor en vurdering af ekspertens 

                                                      
100 Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen af 5. marts 2013, sag 2012-0033021 
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arbejde er mulig. Det, som kan diskuteres, er målestokken, for hvornår revisor har foretaget en tilstrækkelig 

vurdering af ekspertens arbejde, og denne diskussion er en delmængde af den overordnede diskussion om, 

hvornår revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen af investeringsejen-

domme.  

4.2.5 Opsummering på udførelse af revisionen 

Analysen har behandlet følgende fire hypoteser i forbindelse med udførelse af revisionen:  

Udførelse af 
revisionen 

Fuldstændigt revisionsbevis for værdiansættelse kan ikke opnås Påvist 
Værdiansættelse af investeringsejendomme revideres mest effektivt sub-
stansbaseret 

Påvist 

Revisors forudsætninger vil være præget af ledelsens forudsætninger (Påvist) 
Revisor kan ikke foretage en komplet vurdering af ekspertens arbejde Tilbagevist 

Analysen har vist, at fuldstændigt revisionsbevis for dagsværdien af investeringsejendomme ikke kan opnås 

i udførelsen af revisionen, som følge af det regnskabsmæssige skøn forbundet med opgørelse af dagsvær-

dien. Revisionsbevis kan opnås på tre forskellige måder eller som en koalition heraf; efterfølgende begiven-

heder, test af ledelsens skøn og opstilling af punktestimat eller interval. Manglen på et fuldstændigt revisi-

onsbevis stiller krav til vurderingen af det opnåede revisionsbevis i konklusionen på den udførte revision, 

som behandles i det følgende afsnit.  

Revisionshandlingerne til revision af dagsværdi udføres mest effektiv ved en substansbaseret revisionsstra-

tegi blandt andet som følge af de relativt få transaktioner, der er forbundet med opgørelsen af dagsværdi. 

En revisionsplan for revision af dagsværdien af investeringsejendomme kunne se således ud:  

ID Revisionshandling Revisionsbevis 
opnået (J/N) 

Ref.  
    

1 Indhent ledelsens værdiansættelsesmodel og foretag efterregning af den 
matematiske nøjagtighed. Efterregning kan eventuelt foretages ved anven-
delse af ledelsens forudsætninger i den alternative værdiansættelsesmodel 
(DCF/Normalindtjening)  

  

2 Inspektion af mødereferater eller lignende, hvor bestyrelse/tilsynsråd/  
revisionsudvalg godkender ledelsens værdiansættelse.   

  

3 Inspektion af grundlaget for ejendommens fremtidige pengestrømme (leje-
kontrakter, vedligeholdelsesplaner, tomgang etc.)  

  

4 Inspektion af grundlaget for ejendommens forrentningskrav (risikofri rente, 
ejendomsspecifikke forhold etc.) og analyse forskelle mellem markedsrap-
porter og det anvendte forrentningskrav.  

  

5 Indhent eksterne bekræftelser fra ejendomsmægler/valuar på dagsværdien 
af virksomhedens investeringsejendomme og/eller de anvendte input i le-
delsens værdiansættelsesmodel.   

  

6 Inspektion af mødereferater og perioderegnskaber med henblik på identifi-
kation af efterfølgende begivenheder, som kan have betydning for dagsvær-
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dien af investeringsejendomme på balancedagen (indgåelse af nye lejekon-
trakter, køb og salg af egne eller sammenlignelige ejendomme etc.) 

7 Foretag en afsluttede analyse af udviklingen i dagsværdien af virksomhe-
dens ejendomme, herunder udviklingen det anvendte grundlag til opgørel-
sen af dagsværdien, i forhold til sidste år.  
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Tabel 7 - Revisionsplan for værdiansættelse af investeringsejendomme101

Analysen har påpeget, at revisor kan have tendens til at være præget af ledelsens forudsætninger i opgø-

relsen af dagsværdien, hvorfor de ovenstående revisionshandlinger skal udføres med en passende portion 

skepsis, førend der kan opnås tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Vælger revisor at basere sin revision på 

en ekspert vurdering, hvad enten eksperten er udpeget af ledelsen eller revisor selv, skal der foretages en 

passende vurdering af dennes arbejde, førend det kan anses som værende tilstrækkeligt og egnet revisi-

onsbevis.  

 

4.3 Konklusion på den udførte revision  

4.3.1 Mængden af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis afhænger udelukkende af virksomheden  

Revisionsbevis er akkumulerende af natur, og revisor har altid muligheden for at indhente yderligere revisi-

onsbevis, men eftersom revisor er begrænset af tid og omkostninger for virksomheden, må der foretages 

en vurdering af, hvilken mængde af revisionsbevis som anses tilstrækkelig og egnet, herunder hvilke for-

hold som påvirker denne vurdering. Den tilstrækkelige og egnede mængde revisionsbevis afhænger af revi-

sionsrisikoen, som er udtryk for risikoen for, at revisor afgiver en revisionspåtegning uden forbehold på et 

regnskab, der indeholder væsentlig fejlinformation. Nedenstående figur angiver, hvilke forhold som påvir-

ker faktorerne i revisionsrisikomodellen for så vidt angår revision af værdiansættelse af investeringsejen-

domme og dermed mængden af nødvendigt revisionsbevis: 

Figur 10 - Revisionsrisikoen for værdiansættelse af investeringsejendomme102

Iboende risiko 

 

Virksomhedens ejendomsportefølje har betydning for den iboende risiko, da usikkerheden forbundet med 

værdiansættelsen afhænger af, hvilken type af ejendom der er tale om. Det følger af IAS 40, at det bedste 

                                                      
101 Egen tilvirkning  
102 Egen tilvirkning 

Iboende risiko 

• Ejendomsportefølje 
• Ændring i lovgivning 
• Ilikvidt marked ved salg 
• Udvikling i den risikofri 
rente 

Kontrolrisiko 

• Ledelsens erfaring  og 
kompetencer  
• Godkendelse af 
værdiansættelse 
• Anvendelse af  
ledelsesudpeget ekspert 
• Valg af model 

Opdagelsesrisiko 

• Procesrisiko 
• Professionel skepsis 
• Revisors erfaring 
• Anvendelse af 
revisorudpeget ekspert  
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grundlag for opgørelsen af dagsværdi er aktuelle priser i et effektivt marked for lignende ejendomme med 

samme beliggenhed. I fraværet af dette grundlag til opgørelse af dagsværdi kan virksomheden søge inspira-

tion til de anvendte input i aktuelle priser i et effektivt marked for andre ejendomme eller aktuelle priser i 

et ikke-effektivt marked for lignende ejendomme. Ejendomme på markeder med høj omsætningshastighed 

er derfor nemmere at værdiansætte, da mængden af observerbare input til opgørelsen af dagsværdien sti-

ger i takt med omsatte ejendomme i markedet. Omvendt er der behov for at gøre flere antagelser i fast-

læggelsen af input til værdiansættelsen af unikke ejendomme, hvor markedet for lignende ejendomme er 

begrænset.  

IAS 40 fastslår endvidere, at dagsværdien sekundært kan fastlægges på baggrund af tilbagediskontering af 

fremtidige pengestrømme, hvorfor de øvrige forhold nævnt under den iboende risiko har effekt på fastlæg-

gelsen af afkastkravet for ejendommen, som tidligere i afhandlingen er fastslået til at være et af de væsent-

ligste input i denne metode til opgørelse af dagsværdi. Disse forholds indvirkning på afkastkravet er gen-

nemgået i afhandlingens afsnit 2.3 - Dagsværdi - og opgørelse heraf.  

Kilderne til input i værdiansættelsen af virksomhedens ejendomme øges i takt med mængden af observer-

bare data i markedet, hvilket øger pålideligheden af det tilgængelige revisionsbevis. Virksomhedens forret-

ningsrisiko har således en afsmittende effekt på den iboende risiko, hvorfor denne faktor i revisionsrisiko-

modellen udelukkende afhænger af virksomheden og dens omverden.  

Kontrolrisiko 

Risikoen for, at fejl i årsregnskabet ikke identificeres og korrigeres af virksomhedens interne kontroller er 

betegnet kontrolrisikoen. Forhold, som kan styrke virksomhedens kontrolmiljø og dermed reducere kon-

trolrisikoen i opgørelsen af dagsværdi, er ledelsens erfaring og kompetencer inden for ejendomsbranchen, 

behørig godkendelse af den foretagne værdiansættelse, herunder de anvendte input samt inddragelse af 

eksperter i det foretagne skøn.  

Flere af disse forhold afhænger af virksomhedens størrelse og antal af ansatte, hvilket har påvirkning på, 

hvorvidt effektiv funktionsadskillelse og dermed effektive interne kontroller er mulige. Manglende funkti-

onsadskillelse og ineffektive kontroller til følge øger risikoen for, at såvel utilsigtede som tilsigtede fejl kan 

opstå og forblive uopdaget. Revisor skal opnå en forståelse af virksomhedens kontroller, såfremt risikovur-

deringen har vist, at virksomhedens opgørelse af dagsværdi på investeringsejendomme er behæftet med 

en betydelig risiko. Uanfægtet revisors risikovurdering giver effektive interne kontroller mulighed for at op-

nå kontrolrevisionsbevis, hvilket kan være medvirkende til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  
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Kontrolrisikoen er også påvirket af virksomhedens redskaber til opgørelsen af dagsværdien, hvilket typisk 

vil være excel. Fejlkilderne heri udgør en kontrolrisiko, som både virksomheden og revisor skal være op-

mærksom på. Fejlkilderne vil alt andet lige være større, hvis virksomheden selv har udviklet den anvendte 

model til for eksempel DCF-metoden i forhold til at anvende et professionelt redskab udviklet af speciali-

ster, som for eksempel det software som Morten Jensen omtalte.  

Revisor vil kunne påvirke kontrolrisikoen på sigt igennem sine løbende anbefalinger til virksomhedens in-

terne kontroller i form af management letters, men kontrolrisikoen afhænger ultimativt af forhold i virk-

somheden.  

Opdagelsesrisiko 

Opdagelsesrisikoen udgøres af risikoen for, at revisor ikke opdager fejl i værdiansættelsen af investerings-

ejendomme, som isoleret eller kombineret med andre fejl, bliver væsentlige for regnskabet. Denne risiko 

afhænger af revisors udformning og udførelse af revisionshandlinger til at imødegå de identificerede risici. 

Opdagelsesrisikoen kan ikke reduceres til nul, grundet de to faktorer, som bestemmer risikoen103

Udvælgelsesrisikoen opstår, da revisor sjældent har mulighed for at revidere regnskabsposten 100 % blandt 

andet som følge af begrænsninger i tid og omkostninger for virksomheden. I stedet anvender revisor stik-

prøveudvælgelse i sin revision, som for eksempel stikprøver på indgåede huslejekontrakter, som er lagt til 

grund for værdiansættelsen af investeringsejendommen. Udvælgelsesrisikoen er således udtryk for, at 

restpopulationen kan indeholde fejl, som revisor ikke identificerer.  

: udvæl-

gelsesrisikoen og procesrisikoen.  

Procesrisikoen opstår ved, at revisors udformning og udførelse af revisionshandlinger er upassende efter 

forholdene og ikke identificerer eventuelle fejl i værdiansættelsen af investeringsejendommen. Procesrisi-

koen indeholder også risikoen for, at revisor fejltolker det opnåede revisionsbevis og derigennem udleder 

en forkert konklusion. Procesrisikoen reduceres igennem revisors erfaring og professionelle skepsis og ved 

inddragelse af en revisorudpeget ekspert, som netop har den fornødne erfaring med værdiansættelse af in-

vesteringsejendomme. Man kan således argumentere for, at arbejdspapirerne vejer tungere, hvis de er ud-

arbejdet af mere erfarne og specialiserede revisorer.   

I interviewet med Morten Jensen blev revisionsrisikomodellen inddraget i forbindelse med drøftelserne om, 

hvad der kunne anses som værende tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Morten Jensen supplerer således 

den teoretiske gennemgang af, hvilke forhold som påvirker revisionsrisikoen: Du er nødt til at forholde dig 

                                                      
103 Jf. Auditing & Assurance Services: Sampling risk og Non-sampling risk  
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til den iboende risiko, den kan jo være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Og kontrolrisikoen kan også 

være forskellig. Og hvordan vil du bygge det op? Det er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed.104

Efterprøvningen af denne hypotese kunne tyde på, at mængden af nødvendigt revisionsbevis også afhæn-

ger af revisor på grund af matematikken i udregningen af revisionsrisikoen, som inddrager opdagelsesrisi-

koen som en faktor. Dette skal dog i højere grad anses som værende en residual til den iboende risiko og 

kontrolrisikoen og således være medvirkende til, at revisionsrisikoen reduceres til et acceptabelt niveau. I 

sammenhæng med det faktum at revisionsbevis er akkumulerende af natur, synes hypotesen påvist, såle-

des at mængden af nødvendigt revisionsbevis udelukkende afhænger af virksomheden.  

  

4.3.2 Målestok for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er kun givet ud fra praksis  

Hverken revisionsteorien i henhold til Mautz og Sharaf eller revisionsstandarderne udstedt af IAASB har 

kvantificeret en målestok for, hvad der betragtes som tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, hvorfor det i 

begge tilfælde er op til revisors professionelle dømmekræft, at vurdere, hvornår der er opnået tilstrække-

ligt og egnet revisionsbevis til at kunne afgive en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed.  

Det giver derfor anledning til at se nærmere på sager fra Revisornævnet, hvor revisors arbejde er blevet 

fundet utilstrækkeligt til, at kunne afgive en påtegning med høj grad af sikkerhed. Disse sager danner der-

med præcedens for målestokken, for hvad der betragtes som tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

Den føromtalte sag vedrørende Tønder Bank indeholder udover en kritik af revisors anvendelse af den revi-

sor udpegede eksperts arbejde også en kritisk af revisors manglende arbejde på især følgende tre punkter:  

• Dokumentation for kontrol eller verifikation af data i afkastmodellen  

• Forklaring på udviklingen i afkastkrav, herunder beløbsmæssig indvirkning af udviklingen  

• Begrundelse for egnetheden af den benyttede markedsrapport for afkastkrav  

Overordnet finder Erhvervsstyrelsen, at revisor ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, kontrollen eller 

verifikationen af data, som ledelsen har anvendt i afkastmodellen til opgørelsen af dagsværdi på bankens 

ejendomme. Data som indgår heri er driftsresultater for ejendommene og afkastkrav. Endvidere finder Er-

hvervsstyrelsen, at revisor ikke har været tilstrækkelig kritisk over for udviklingen i de anvendte afkastkrav 

fra 2010 til 2011, herunder de beløbsmæssige effekter, som ændringerne i afkastkrav har medført. Revisor 

burde have udført sammenlignende analyser af ejendommenes regnskabsmæssige værdi i forhold til tidli-

gere år, og disse analyser burde have givet revisionsmæssige overvejelser vedrørende årsagerne til udvik-

lingen i de regnskabsmæssige værdier. Revisor har anvendt en markedsrapport for afkastkrav som doku-
                                                      
104 Interview med Morten Jensen, den 25. juni 2013 (16:55 min) 
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mentation for ejendommenes afkastkrav, jævnfør ledelsens opgørelse af dagsværdier, men revisor har ikke 

i sin dokumentation begrundet for egnetheden i denne markedsrapport. Konkret dækkede markedsrappor-

ten geografisk Esbjerg, mens flere af bankens ejendomme er beliggende i Tønder.  

Revisor har baseret sin revision på test af ledelsens skøn, hvilket er i tråd med ISA 540, men har ifølge      

Erhvervsstyrelsen ikke opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis ved de udførte revisionshandlinger, da 

den udførte revision ikke har været tilstrækkelig kritisk. Det anvendte datasæt til opgørelsen af dagsværdi 

har ikke været tilstrækkelig sagligt underbygget til, at Erhvervsstyrelsen mener, at der kan afgives en blank 

revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed.  

Med udgangspunkt i denne ene sag, som er indbragt for Revisornævnet, er det ikke muligt at udlede en ek-

sakt målestok for, hvad der er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, da afgørelserne i disse sager ikke inde-

holder en definition på, hvad Erhvervsstyrelsen eller Revisornævnet anser som værende tilstrækkeligt og 

egnet revisionsbevis. Præcedens skabt ud fra disse sager giver derfor ikke et endegyldigt svar på, hvad der 

anses som værende tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis blandt andet som følge af, at mængden af nød-

vendigt revisionsbevis afhænger af den konkrete virksomhed. Revisorer vil dog være i stand til at drage pa-

ralleller til deres egne kundeengagementer og på den baggrund foretage en vurdering af, hvad der kunne 

udgøre tilstrækkelig og egnet revisionsbevis. Hypotesen synes derfor delvist tilbagevist.  

4.3.3 Revisor kan ikke afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed 

Praksis viser, at revisor afgiver påtegninger med høj grad af sikkerhed på årsregnskaber, som indeholder in-

vesteringsejendomme målt til dagsværdi, også i situationer hvor investeringsejendomme udgør store dele 

eller hele balancesummen. Derfor kan det udledes, at revisor godt kan afgive en erklæring med høj grad af 

sikkerhed og afhandlingens hypotese kan virke omsonst, men det synes fortsat at være relevant at se nær-

mere på årsagen hertil.  

I afhandlingen er der fundet grundlag for at konkludere, at anvendelsen af sammenlignelige ejendoms-

handler ikke anvendes i praksis til værdiansættelsen af investeringsejendomme. Derfor foretages værdian-

sættelsen ved tilbagediskontering af ejendommens fremtidige pengestrømme. Dette kan brydes ned i to 

overordnede bestanddele: Ejendommens nettodriftsafkast og forrentningskrav. I behandlingen af hypote-

sen inddeles de anvendte input i værdiansættelsen i, hvorvidt de er baseret på fremtidige forventninger:  
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Ejendommens nettodriftsafkast  
Input  Grundlag Tidsperspektiv  Dagsværdihierarki     
Lejeindtægt Indgåede lejekontrakter Nutid Niveau 1 
Regulering til markedsleje Benchmark/markedsrapporter Nutid Niveau 2 
Tomgang Skøn Fremtid Niveau 3 
Administrationsomkostninger Budget Fremtid Niveau 2 
Vedligeholdelsesomkostninger Budget Fremtid Niveau 2 
Driftsomkostninger i øvrigt  Indgåede aftaler/budget Nutid/fremtid Niveau 2 
Udskudt vedligeholdelse Budget Fremtid Niveau 3 
Klargøring af uudlejede lokaler Skøn Fremtid Niveau 3 
Forrentning af deposita Indgåede lejekontrakter Nutid Niveau 1 
Forrentningskrav  
Input  Grundlag Tidsperspektiv  Dagsværdihierarki     
Risikofri rente Statsobligationer  Nutid  Niveau 1 
Markedsrisici Skøn Fremtid Niveau 3 
Ejendomsspecifikke risici  Skøn Fremtid Niveau 3 

Tabel 8 - Sammenhæng mellem input i værdiansættelsen og grundlag samt dagsværdihierarki herfor105

Ejendommens nettodriftsafkast 

 

Udgangspunktet i fastlæggelsen af nettodriftskastet er ejendommens indtægter, hvor grundlaget er de ind-

gåede lejekontrakter, som i værdiansættelsen skal respekteres, uansat om lejen ligger over eller under 

markedslejen for tilsvarende ejendomme. Såfremt lejen afviger fra markedslejen, foretages reguleringer 

hertil ud fra benchmark givet fra diverse markedsrapporter, som bliver udgivet af ejendomsmæglere m.v.  

Perioden for eventuel tomgang skønnes på baggrund af ejendommens udlejningspotentiale og kan ikke ba-

seres på andet end ledelsens skøn. I ejendommens indtægter er særligt regulering af lejen til markedsleje 

og fastlæggelse af tomgang forbundet med skøn.  

Niveauet for omkostningerne er i høj grad styret af ejendommens indtægter og vil stige eller falde i takt 

med udviklingen i indtægterne. I praksis ses for eksempel, at der anvendes en procentdel af lejeindtægten 

som mål for administrationsomkostningen. Øvrige omkostninger er styret af et flerårigt vedligeholdelses-

budget, hvori også udskudt vedligeholdelse indgår. I praksis ses, at budgetteringen af vedligeholdelse sker 

med X antal kroner pr. kvadratmeter afhængig af ejendomstype106

                                                      
105 Egen tilvirkning.  

. Øvrige driftsomkostninger består blandt 

andet af ejendomsskatter og forsikringer, som er kendt fra skattebilletter og forsikringspolicer, hvorfor 

skønnet forbundet hermed er begrænset.  

106 Regnskabsberetning, Jeudan Årsrapport 2012 
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Ejendommens forrentningskrav  

Det væsentligste input i opgørelsen af dagsværdi er ejendommens forrentningskrav, som er styret af de tre 

ovenstående faktorer; den risikofrie rente, markedsrisici og ejendomsspecifikke risici. Grundlaget for den 

risikofrie rente består typisk af renteniveauet for mellemlange statsobligationer eller helst statsobligationer 

med samme løbetid som den forventede ejerperiode. I markedsrisici indgår flere forhold, blandt andet risi-

koen for et illikvidt marked, når ejendommen skal afhændes og lovændringer. I de ejendomsspecifikke risici 

indgår risikoen for manglende lejebetalinger, risikoen for tomgang m.v. Grundlaget for fastlæggelse af mar-

kedsrisikoen og den ejendomsspecifikke risiko er ikke observerbar, hvorfor de udgør niveau 3 i dagsværdi-

hierarkiet.  

I fastlæggelsen af alle ovenstående input bør det tilstræbes at bruge så mange observerbare input som mu-

ligt. Disse observerbare input udgøres blandt andet af realiserede ejendomshandler, hvor der opnås viden 

omkring de forudsætninger, som handlerne er foretaget på baggrund af, herunder forventninger til tom-

gang, forrentningskrav m.fl. Dermed anvendes sammenlignelige handler indirekte til opgørelsen af dags-

værdi af investeringsejendomme.  

Af Tabel 8 fremgår, at kun en delmængde af inputtene til opgørelsen af dagsværdi består af niveau 3 input 

fra dagsværdihierarkiet, hvilket er medvirkende til, at revisor er i stand til at afgive en påtegning med høj 

grad af sikkerhed.  

I forhold til afhandlingens paradoks omkring forskellene mellem revisionspåtegningen med en høj grad af 

sikkerhed, ISA 700, og erklæringen på undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger, ISAE 3400, 

findes der en markant forskel i begrebet væsentlighed, som ikke findes i ISAE 3400. Af revisionspåtegningen 

fremgår, at revisionen er udført for at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig 

fejlinformation. Der er i ISAE 3400 ikke nogle frihedsgrader i forhold til vurderingen af, om fejlinformationer 

anses som værende væsentlige.  

ISAE 3400 erklæringen er derimod todelt, og revisor giver kun begrænset grad af sikkerhed for de anvendte 

forudsætninger i fastlæggelsen af de fremadrettede finansielle oplysninger, mens der gives høj grad af sik-

kerhed for, at beregningerne er foretaget på baggrund af de anlagte forudsætninger. Formålet med ISAE 

3400 erklæringen, og de arbejdshandlinger revisor udfører i denne forbindelse, er således at udtrykke be-

grænset grad af sikkerhed for de af ledelsens anlagte forudsætninger. Formålet med ISA 700 erklæringen, 

og de arbejdshandlinger revisor udfør, er derimod at udtrykke en høj grad af sikkerhed for årsregnskabet. 

De revisionshandlinger, der vedrører den daglige ledelses forudsætninger i det foretagne skøn over dags-



 

ANALYSE - KONKLUSION PÅ DEN UDFØRTE REVISION Side 77 af 98 

værdi, udføres som led i revisionen af virksomhedens årsregnskab og ikke med henblik på at udtrykke en 

konklusion om selve forudsætningerne.107

Hypotesen, som umiddelbart kan synes omsonst, er tilbagevist, men årsagerne til at revisor er i stand til at 

afgive en påtegning med høj på årsregnskaber, hvor investeringsejendomme udgør store dele eller hele ba-

lancesummen, er blevet belyst. 

 

4.3.4 Revisor bør modificere påtegningen som følge af usikkerheden forbundet med dagsværdi 

I forlængelse af revisors overvejelser omkring modifikation af påtegningen, som er illustreret i Figur 7 - Be-

slutningstræ vedrørende modificering af revisionspåtegningen er det afhandlingens tese, at revisor bør 

modificere påtegningen som usikkerheden omkring dagsværdien på investeringsejendomme. Modifikatio-

nen i forhold til usikkerheden omkring dagsværdien på investeringsejendomme kan være en supplerende 

oplysning, såfremt revisor i øvrigt kan tilslutte sig ledelsens opgørelse af dagsværdi.  

Dette giver anledning til at kigge på årsrapporterne for nogle af de største ejendomsselskaber i Danmark 

med henblik på at klarlægge, hvorvidt usikkerheden forbundet med opgørelsen af dagsværdier i praksis gi-

ver udslag i modifikation af revisors påtegning. Nedenstående tabel viser, hvor stor en andel af balance-

summen i årsregnskabet, som udgøres af investeringsejendomme som udtryk for den relative usikkerhed 

omkring dagsværdier. Tabellen indeholder yderligere information omkring, hvorvidt påtegningen har været 

modificeret, og hvilket revisionsselskab som har afgivet påtegningen:  
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Selskab Investeringsejendommes 
andel af balancesummen 

Modificering af 
påtegning 

Revisor 
    

PFA Ejendomme A/S 100 % Nej Deloitte 
Forstædernes Ejendomsaktieselskab 99 % Nej Deloitte 
Dades A/S 98 % Nej Deloitte 
DNP Ejendomme P/S 98 % Nej KPMG 
Ejendomspartnerselskab af 1/7 2003 98 % Nej KPMG 
AP Ejendoms Aktieselskab 96 % Nej Deloitte 
API Property Fund Denmark P/S 96 % Nej Deloitte 
C.W. Obel Ejendomme A/S 96 % Nej KPMG 
German High Street Properties A/S 96 % Nej PwC 
Jeudan A/S  96 % Nej Deloitte 
ALM. Brand Ejendomsinvest A/S 95 % Nej Deloitte 
Ejendomsselskabet Norden II P/S 95 % Nej KPMG 
MP Ejendomme A/S 95 % Nej Deloitte 
PBU Bolig A/S 95 % Nej KPMG 
SEB Ejendomme I A/S 95 % Nej PwC 
Danica Ejendomsselskab ApS 94 % Nej KPMG 
Pensam Ejendomme ApS 94 % Nej PwC 
Victoria Properties A/S 94 % Ja PwC 
ATP-Ejendomme A/S 92 % Nej Deloitte 
Ejendomsselskabet Norden III P/S 92 % Nej KPMG 
M. Goldschmidt Ejendomme A/S 90 % Nej PwC 
Jensen & Møller Invest A/S 87 % Nej PwC 
Steen & Strøm Holding A/S 86 % Nej Deloitte 
Søgaard Ejendomme A/S 80 % Ja PwC 
Topdanmark Ejendom A/S 47 % Nej Deloitte 
Nordicom A/S 74 % Ja Deloitte 
TK Development A/S 12 % Nej N&C + Deloitte 

Tabel 9 - Modifikation af påtegningen i praksis108

Stikprøven viser, at kun 3 ud af 27 revisionspåtegninger indeholder en modifikation, hvoraf modifikationer-

ne i revisionspåtegningen for Victoria Properties A/S og Nordicom A/S vedrører usikkerhed omkring fortsat 

drift og dermed ikke usikkerhed omkring værdiansættelsen af selskabernes ejendomme. Således viser stik-

prøven at kun 1 ud af 26 revisionspåtegninger indeholder omtale af usikkerheden omkring værdiansættel-

sen af investeringsejendomme ved hjælp af en supplerende oplysning. Stikprøven viser dermed, at modifi-

kation af revisionspåtegningen, ved en supplerende oplysning som følge af usikkerheden omkring dagsvær-

di, ikke anvendes i praksis.  

 

Denne hypotese synes derfor tilbagevist, da praksis viser, at supplerende oplysninger ikke anvendes på 

trods af den uomtvistelige usikkerhed, der er forbundet med opgørelse af dagsværdi på investeringsejen-

domme. Supplerende oplysninger skal dog gives, såfremt revisor vurderer, at der er en væsentlig usikker-

                                                      
108 Egen tilvirkning på baggrund af virksomhedernes seneste aflagte årsrapport. (N&C = Nielsen og Christensen)  
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hed omkring værdiansættelsen af investeringsejendommene, hvorfor modifikationen af revisionspåtegnin-

gen afhænger af revisors professionelle dømmekraft, herunder vurdering af væsentlighedsniveau.  

Generelt afhænger modifikation af revisionspåtegningen, hvad enten det er forbehold eller supplerende 

oplysninger, af revisors professionelle dømmekraft og de overvejelser, som revisor bør gøre sig i forhold til 

modifikation af sin påtegning, som er illustreret i Figur 7 - Beslutningstræ vedrørende modificering af revi-

sionspåtegningen. Illustrationen viser, at revisor skal foretage en række valg ud fra sin professionelle døm-

mekraft, hvorfor der kan opstå situationer hvor, modifikationen, eller manglen herpå, ikke er korrekt.  

Et eksempel på hvor vanskelig vurderingen omkring modifikation af påtegningen kan være findes i en sag, 

hvor to statsautoriserede revisorer er indbragt for Revisornævnet af Erhvervsstyrelsen for en fejlagtig revi-

sionspåtegning på et koncern- og årsregnskab for 2008, hvor hovedaktiviteten var investering i ejendom-

me109

Af sagen fra Revisornævnet fremgår, at virksomheden havde indhentet en vurdering af koncernens ejen-

domme udarbejdet af ekstern ejendomsmægler og valuar, som understøttede de regnskabsmæssige vær-

dier for koncernens ejendomme pr. 31. december 2008. Revisorerne vurderede dog, at de markedsmæssi-

ge forhold for koncernens ejendomme, helt frem til underskriftstidspunktet, var så usædvanlige og usikre, 

at den mæglervurdering, som forelå, ikke udgjorde tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Revisorernes 

egen vurdering var, at der skulle foretages en væsentlig nedskrivning af ejendommene, herunder at forud-

sætningerne lagt til grund for de regnskabsmæssige værdier ikke var tilstrækkelig oplyst i koncernregnska-

bet, hvorfor de tog forbehold for værdiansættelsen af ejendommene. Koncernens balancesum udgjorde 

413 mio. kr. pr. 31. december 2008, hvoraf ejendomme udgjorde 338 mio. kr., svarende til 82 % af aktiv-

summen.  

. Sagen omhandler blandet andet, hvorvidt usikkerheden på værdien af koncernens ejendomme var 

så stor, at det forbehold, som revisor tog for værdien af ejendommen var så gennemgribende, at konklusi-

onen burde have været afkræftende.  

Revisornævnet finder i deres afgørelse blandt andet, at revisorerne burde have undladt at give en konklusi-

on på revisionen, når der var usikkerhed forbundet med en så gennemgribende regnskabspost som ejen-

domme, der udgjorde 82 % af aktivsummen. Sagen er med til at understrege, at modifikation af revisions-

påtegningen er en vanskelig sondring for revisor, da den både indeholder en vurdering af målestokken for 

tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis og en vurdering af væsentlighed.  

  

                                                      
109 Afgørelse i Revisornævnet af 29. juni 2011, sag nr. 51/2010 
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4.3.5 Opsummering på konklusion på den udførte revision 

Analysen har behandlet følgende fire hypoteser i forbindelse med konklusionen på den udførte revision:  

Konklusion på 
den udførte 

revision 

Mængden af tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis afhænger udelukkende af 
virksomheden 

Påvist 

Målestok for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis er kun givet ud fra praksis (Påvist) 
Revisor kan ikke afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed Tilbagevist 
Revisor bør modificere påtegningen som følge af usikkerheden forbundet 
med dagsværdi 

Tilbagevist 

Analysen af revisors arbejde i forbindelse med konklusionen på den udførte revision peger på, at vurderin-

gen af, om det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet er vanskeligt som følge af, at der ikke kan 

opnås fuldstændigt revisionsbevis for det regnskabsmæssige skøn forbundet med dagsværdien af investe-

ringsejendomme. Hverken revisionsteorien eller praksis, skabt ud fra afgørelserne i Revisornævnet, giver 

noget endegyldigt svar på en konkret målestok for, hvornår revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revi-

sionsbevis, hvorfor det beror på revisors professionelle dømmekraft at vurdere, hvornår der kan afgives en 

revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed.  

Udformningen af revisionspåtegningen bliver som konsekvens af den vanskelige vurdering af tilstrækkelig-

heden og egnetheden af det opnåede revisionsbevis også vanskelig. En eventuel modifikation af revisions-

påtegningen afhænger, udover en vurdering af det opnåede revisionsbevis, også af en vurdering af om virk-

somheden har overholdt den regnskabsmæssige begrebsramme og væsentligheden af ikke-korrigerede fejl-

informationer. Da både vurderingen af det opnåede revisionsbevis og væsentlighedsniveauet beror på revi-

sors professionelle dømmekraft, bliver revisors grundlag og argumentation for de beslutninger, som truffet 

med henvisning til den professionelle dømmekraft, meget centrale i revisionsdokumentationen.  
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5 Konklusion 
Afhandlingen har taget afsæt i antagelsen om, at revision af regnskabsmæssige skøn, her udtrykt i måling af 

investeringsejendomme til dagsværdi, medfører en række udfordringer for revisor i opnåelsen af tilstræk-

keligt og egnet revisionsbevis. Denne antagelse bygger på, at der ikke findes et endegyldigt facit for en 

regnskabspost, som indeholder skøn. Den løsningsorienterede besvarelse af afhandlingens problemstilling 

bygger på revisionsteoretikerne Mautz og Sharafs begrebsramme for revision, som også fastslår, at der ikke 

kan opnås endegyldigt bevis for regnskabsudsagn, som indeholder skøn.  

Der er en klar rollefordeling mellem regnskabsaflægger og revisor - det er regnskabsaflæggers opgave at 

opgøre og dokumentere dagsværdien i henhold til den regnskabsmæssige begrebsramme, mens det er re-

visors opgave at udtrykke en konklusion herom. Afhandlingen har påpeget en række udfordringer ved op-

gørelsen af dagværdi, herunder særligt udfordringer med at dokumentere input i opgørelsen behørigt, men 

det er vigtigt for revisor ikke at påtage sig regnskabsaflæggers udfordringer. På trods af denne rolleforde-

ling vil flere af regnskabsaflæggers udfordringer have en afsmittende effekt på revisors arbejdsbetingelser 

på grund af den begrænsede eller manglende adgang til revisionsbevis.  

Forudsætningen for afhandlingens aktualitet er, at investeringsejendomme udgør en væsentlig del af virk-

somhedernes aktiviteter og dermed en væsentlig del af virksomhedernes årsrapporter, hvorfor spørgsmålet 

om væsentlighed bliver indsnævret til usikkerheden forbundet med dagsværdien af investeringsejendom-

me. I fastlæggelsen af væsentlighedsniveauet kan revisor søge inspiration i revisionsstandarden ISA 320, 

men ultimativt afhænger denne vurdering af revisors professionelle dømmekraft.  

Mautz og Sharaf opstiller en række metoder til indsamling af viden, som udtryk for opnåelse af revisionsbe-

vis, og en række forslag til, hvad der kan udgøre revisionsbevis. Disse metoder kan ligestilles med de mere 

operationelle revisionshandlinger i henhold til revisionsstandarderne udstedt af IAASB. Fælles for Mautz og 

Sharafs teori og revisionsstanderne er målsætningen om at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for 

de udsagn/regnskabsposter, som virksomhedernes årsrapporter indeholder. Revisionsbevis for dagsværdi-

en af investeringsejendomme kan opnås ved udførelse af følgende tre revisionshandlinger:  

I. Begivenheder indtruffet i perioden fra regnskabsårets afslutning og frem til datoen for revisors erklæ-

ring 

II. Test af, hvordan den daglige ledelse har udøvet det regnskabsmæssige skøn 

III. Opstilling af eget punktestimat eller interval til at vurdere ledelsens skøn 

Hvilke revisionshandlinger, der udføres, afhænger af virksomhedsspecifikke forhold, men for at disse hand-

linger giver tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal de udføres med en passende grad af skepsis. Skepti-
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cisme er grundpillen i Mautz og Sharafs revisionsteori, hvilket er videreført i de gældende revisionsstandar-

der som professionel skepsis. Den professionelle skepsis skal anvendes til en kritisk stillingtagen til relevan-

sen og pålideligheden af kilderne til revisionsbevis og i sidste ende til tilstrækkeligheden og egnethed af det 

opnåede revisionsbevis.  

Som konsekvens af det regnskabsmæssige skøn forbundet med dagsværdien af investeringsejendomme 

skal revisor overveje manglende objektivitet fra ledelsen i opgørelsen heraf - management bias. De revisi-

onsmæssige tiltag til identifikation af management bias er udfordret i erkendelse af, at den daglige ledelse 

har en større indsigt i virksomhedens aktiviteter og ejendomme, hvorfor revisor må acceptere ledelsens ud-

sagn, hvis ikke det er objektivt forkert. Revisor kan imødegå denne udfordring ved egen specialisering inden 

for ejendomsområdet eller ved inddragelse af eksperter, såfremt det vurderes nødvendigt for at opnå til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis.  

En fællesnævner i afgørelserne fra Det Finansielle Råd er, at kritikken ikke er møntet på selve dagsværdien, 

men på måden hvorpå den er opgjort, hvilket både drejer sig om kritik af den valgte værdiansættelsesmo-

del og de anvendte input heri. Under forudsætning af, at virksomhederne har opgjort og dokumenteret 

dagværdien i henhold til den regnskabsmæssige begrebsramme og tilskyndet brugen af observerbare input, 

er udførelsen af revisionshandlingerne relativt ukompliceret - udfordringen for revisor opstår ved vurderin-

gen af, hvornår revisionsbeviset er tilstrækkeligt og egnet.  

Den manglende målestok, for hvad der betragtes som tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis i Mautz og Sha-

rafs revisionsteori og revisionsstandarderne, anses som værende den største udfordring for revisor ved re-

vision af investeringsejendomme målt til dagsværdi. Afhandlingen har konkluderet, at mængden og kvalite-

ten af det nødvendige revisionsbevis udelukkende afhænger af den enkelte virksomhed, men det har ikke 

været muligt at udlede en konkret målestok herfor. Det tætteste afhandlingen er kommet på en konkret 

målestok, er med hjælp fra Poul Erik Olsen, medlem af Revisornævnet, som fastslår at tilstrækkeligt og eg-

net revisionsbevis er opnået, når modellerne og input heri er "sagligt underbygget". Med 'sagligt underbyg-

get' forstås, at den anvendte værdiansættelsesmodel er i tråd med IAS 40, herunder oplysningskravene 

heri, således at regnskabslæser har mulighed for at vurdere rimeligheden af anvendte forudsætninger i op-

gørelsen af dagsværdier.  

Revisors udfordring ved vurdering af, hvad der betragtes som tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, giver 

også udfordringer i udformningen af rapporteringen på den foretagne revision - revisionspåtegningen. Af-

handlingen har vist, at der i praksis ikke foretages modifikationer af revisionspåtegningen, på trods af den 

usikkerhed, som opgørelsen af dagsværdi unægtelig er forbundet med. Dette må tolkes som, at revisor har 

opnået revisionsbevis for, at usikkerheden forbundet med dagværdimålingen ikke overstiger det fastlagte 
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væsentlighedsniveau. Afhandlingens analyse viser, at eventuelle udfordringer ved udformningen af revisi-

onspåtegningen udspringer af vurderingen af tilstrækkeligheden og egnetheden af det opnåede revisions-

bevis, hvilket understreger, at denne vurdering er et kardinalpunkt i revisionen af investeringsejendomme 

målt til dagsværdi.  

Der er indirekte tale om selvrevision i vurderingen af, hvorvidt revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet, da 

den manglende teoretiske målestok for, hvornår dette indtræffer, lader det være op til praksis at skabe 

rammer for, hvad der anses som værende tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis. Dermed har revisorer selv 

sat rammerne for denne målestok med henvisning til revisors professionelle dømmekraft. Dokumentatio-

nen og argumentation for beslutninger truffet med henvisning til den professionelle dømmekraft bliver der-

for centrale i revisionsprocessen.  
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6 Perspektivering  
Virksomheder, som måler investeringsejendomme til dagsværdi, bruger mange ressourcer på opgørelse og 

dokumentation af dette skøn, ligesom revisionen heraf trækker på virksomhedernes økonomiske ressour-

cer. Man kan derfor spørge om dette ressourceforbrug medfører retvisende dagsværdier. Følgende Figur 

13 viser forskellene mellem realiserede salgspriser og regnskabsmæssige dagsværdi i perioden 2002 - 2011: 

 

Figur 11 - Realiserede salgspriser vs. regnskabsmæssige dagsværdier (2002-2011)110

Figuren viser, at 38 % (16 % + 22 %) af de realiserede salgspriser ligger i et interval på +/- 10 % af de regn-

skabsmæssige dagsværdier, mens 21 % af realiserede salgspriser overstiger de regnskabsmæssige dags-

værdier med mere end 30 %. Figuren viser en generel tendens til konservative opgørelser af dagsværdier. 

 

Afhandlingen har påpeget en forskel mellem den regnskabsmæssige dagværdi og begrebet 'markedsværdi', 

som tillader, at ejendommens udviklingspotentiale tillægges værdien på vurderingstidspunktet, hvilket den 

regnskabsmæssige dagsværdi ikke tillader. Ifølge Morten Jensen, bestyrelsesformand i RICS Danmark, er 

Erhvervsstyrelsen ved at bløde op i forhold til indregning af fremtidige investeringer (udviklingspotentiale) i 

den regnskabsmæssige dagsværdi, hvilket vil medfører, at der bliver sammenfald med markedsværdien. 

Denne opblødning vil stille revisor over for yderligere udfordringer, da opgørelsen af dagsværdi således vil 

indeholder flere ikke-observerbare input. Erhvervsstyrelsen har dog ikke på nuværende tidspunkt trukket 

deres notat af 3. april 2009 tilbage, hvori det præciseres, at inddragelse af fremtidige investeringer i forud-

sætningerne, som ligger til grund for målingen af ejendommenes dagsværdi, ikke er tilladt.  

IAASB har udsendt forslag til ny og ændrede revisionsstandarder, der på gennemgribende vis vil påvirke re-

visors påtegning. Årsagen hertil er et ønske om at give regnskabslæser en større indsigt i den foretagne re-

vision og dermed lukke noget af forventningskløften mellem regnskabslæser, regnskabsproducent og revi-

sor. Dette giver revisor mulighed for at uddybe sine overvejelser og konklusioner om den foretagne revisi-
                                                      
110 Planche fra "Værdiansættelsesseminar" ved Ejendomsforeningen Danmark fra d. 7. november 2013 
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on, herunder om beslutninger truffet i henhold til revisors professionelle dømmekraft. Den nye revisionspå-

tegning forventes dog først at skulle implementeres i regnskabsår, som startet efter 15. december 2015 

(2016 kalenderårsregnskaber).  
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ISA 320 - Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision 15. december 2009 
ISA 500 - Revisionsbevis 15. december 2009 
ISA 540 - Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn 
over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger 

15. december 2009 

ISA 620 - Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 15. december 2009 

 

Afgørelser fra Det Finansielle Råd og Revisornævnet  
Navn Journalnr. Dato  
 Det Finansielle Råds afgørelse vedrørende årsrapporten for 2009 for Ger-
man High Street Properties A/S 

 2010-
0022767 

9. maj 2011 

Det Finansielle Råds afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 
2010 for Ejendomsaktieselskabet 
Pakhuset 

2011-
0024651 

16. januar 
2012 

 Det Finansielle Råds Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2008/09 for 
Tower Group A/S 

2009-
0020270 

15. april 2011 

Revisornævnets afgørelse i sag mod statsautoriseret revisor Søren Rasborg 
og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted 

51/2010 29. juni 2011 

Erhvervsstyrelsen undersøgelse af revisionen af Tønder Bank A/S 2012-
0033021 

5. marts 2013 
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8 Bilag  

8.1 Bilag 1 - Opgørelse af dagsværdi efter DCF- og Normalindtjeningsmetoden 
Der er anvendt følgende forudsætninger i opgørelsen af dagsværdier ved hjælp af henholdsvis DCF- og 

Normalindtjeningsmetoden:  

Årlige lejeindtægter i henhold til lejekontrakt  120.000 kr.  
Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 3.750 kr.  
Regulering af kontraktbestemt leje til markedsleje -3.500 kr.  
Tomgang  -100.000 kr.  
Årlige driftsomkostninger  -20.000 kr. 
Modtaget deposita  70.000 kr.  
Udskudt vedligeholdelse 200.000 kr.  
Inflation  2,00 % 
Forrentningskrav 5,00 % 

 
Normalindtjeningsmetoden: 
 

Fase 1
Lejeindtægter i henhold til indgåede kontrakter 120.000
Regulering til forventet markedsleje -3.500
Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 3.750
Driftsomkostninger -20.000

Budgetteret driftsafkast 100.250

Fase 2
Afkastkrav 5%

Værdi af ejendom før reguleringer 2.005.000

Fase 2
Fradrag for tomgang -100.000
Fradrag for udskudt vedligeholdelse -200.000
Forrentning af deposita 70.000

Værdi af ejendom 1.775.000



 

BILAG  Side 89 af 98 

8.2  
DCF-metoden:  

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminalår
Indtægter
Lejeindtægter i henhold til indgåede kontrakter 120.000 122.400 124.848 127.345 129.892 132.490 135.139 137.842 140.599 143.411 146.279
Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 3.750 3.825 3.902 3.980 4.059 4.140 4.223 4.308 4.394 4.482 4.571
Regulering til forventet markedsleje -3.500 -3.570 -3.641 -3.714 -3.789 -3.864 -3.942 -4.020 -4.101 -4.183 -4.266
Fradrag for tomgang -122.504
Forrentning af deposita 2.563 2.614 74 3.997 4.077 4.158 4.242 4.326 4.413 4.501 4.591

122.813 125.269 2.678 131.607 134.239 136.924 139.663 142.456 145.305 148.211 151.175

Udgifter
Driftsomkostninger -20.000 -20.400 -20.808 -21.224 -21.649 -22.082 -22.523 -22.974 -23.433 -23.902 -24.380

-20.000 -20.400 -20.808 -21.224 -21.649 -22.082 -22.523 -22.974 -23.433 -23.902 -24.380

Investeringer
Udskudt vedligeholdelse -214.000

-214.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Frie pengestrømme fra driften -111.187 104.869 -18.130 110.383 112.591 114.843 117.139 119.482 121.872 124.309 126.795

Nutidsværdi, årlig -103.913 91.597 -14.799 84.211 80.276 76.524 72.949 69.540 66.290 63.193

Nutidsværdi af budgetperiode 485.869
Nutidsværdi af terminalår 1.289.131
Værdi af ejendom 1.775.000
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8.3 Bilag 2 - Mautz og Sharaf's otte postulater 
Herunder er gengivet Mautz og Sharafs otte postulater på originalsproget jf. The Philosophy of Auditing 

(side 49). Nummereringen er udelukkende for overblikkets skyld:  

1. Financial statements and financial data are verifiable.  

2. There is no necessary conflict of interest between the auditor and the management of the enterprise 

under audit.  

3. The financial statements and other information submitted for verification are free from collusive and 

other usual irregularities.  

4. The existence of a satisfactory system of internal control eliminates the probability of irregularities.  

5. Consistent application of generally accepted principles of accounting results in the fair presentation of 

financial position and results of operations.  

6. In the absence of clear evidence to the contrary, what has held true in the past for the enterprise under 

examination will hold true in the future.  

7. When examining financial data for the purpose of expressing an independent opinion thereon, the au-

ditor acts exclusively in the capacity of an auditor.  

8. The professional status of the independent auditor imposes commensurate professional obligations.  
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8.4 Bilag 3 - Revisionsmål  
I nedenstående tabel er revisionsmålene gengivet med en kort forklaring på hvad de dækker over:  

Revisionsmål for transaktionsposter:  
Forekomst Revisionsmålet dækker over, hvorvidt de transaktioner, der er blevet 

registreret har fundet sted og angår virksomheden.  
Fuldstændighed Revisionsmålet dækker over, hvorvidt alle transaktioner der skulle ha-

ve været registeret, er blevet registreret.  
Nøjagtighed Revisionsmålet dækker over, hvorvidt de registrerede transaktioner er 

blevet passende registreret.  
Periodeafgrænsning Revisionsmålet dækker over, hvorvidt transaktionerne er blevet regi-

streret i den korrekte regnskabsperiode.  
Klassifikation Revisionsmålet dækker over, hvorvidt transaktionerne er blevet regi-

streret på de rigtige konti.  
Revisionsmål for balanceposter:  
Tilstedeværelse Revisionsmålet dækker over, hvorvidt balanceposten, aktiv, passiv el-

ler egenkapital eksisterer på balancedagen 
Rettigheder og forpligtelser Revisionsmålet dækker over, hvorvidt virksomheden har ejerskab og 

kontrol over aktivet, og om virksomheden har forpligtelser over for 
passivet. 

Fuldstændighed Revisionsmålet dækker over, hvorvidt virksomheden har indregnet 
samtlige balanceposter 

Værdiansættelse og fordeling Revisionsmålet dækker over, hvorvidt balanceposten er blevet indreg-
net med et passende beløb, og at samtlige reguleringer og allokeringer 
af værdien er korrekt indregnet. 

Revisionsmål for noteoplysninger: 
Forekomst og rettigheder Revisionsmålet dækker over, hvorvidt de oplyste begivenheder har 

fundet sted og vedrører virksomheden.  
Fuldstændighed Revisionsmålet dækker over, hvorvidt alle noteoplysninger der skulle 

have været registeret, er blevet registreret.  
Klassifikation og forståelighed Revisionsmålet dækker over, hvorvidt finansiel information er præsen-

teret og beskrevet på passende vis, og oplysninger fremgår tydeligt.  
Nøjagtighed og værdiansættelse Revisionsmålet dækker over, hvorvidt finansiel og anden information 

og bliver oplyst retvisende og med passende beløb.  
Tabel 10 - Oversigt over revisionsmål111

8.5 Bilag 4 - Væsentlige regnskabsposter og noter samt revisionsmål for Jeudan A/S  

 

Nedenstående oversigt over regnskabsposter og noteoplysninger er opstillet med udgangspunkt i årsrap-

porten 2012 for Jeudan A/S. Opstilling er udelukkende foretaget med henblik på at vise hvorledes identifi-

kation af væsentlige regnskabsposter og noter samt revisionsmål herfor kan foretages og opbygges.  

Regnskabspost eller noteop-
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Relevante revisionsmål 

                                                      
111 Revision i praksis (side 170), Sumit Sudan, Martin Samuelsen, Henrik Parker, Christina Maria Davidsen 
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Regnskabspost eller noteop-
lysninger 

Balance 
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Relevante revisionsmål 

Indeværende 
år 

Sidste 
år 
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Kl
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RESULTATOPGØRELSE            

Nettoomsætning  1.145,4 1.174,5 J J M L X X X X - 
Driftsomkostninger -460,4 -520,6 J N L L X X X X - 
Administrationsomkostninger   -82,8 -69,0 J N L L X X X X - 
Finansielle indtægter 5,1 12,2 N N L L - - - - - 
Finansielle omkostninger -225,9 -288,8 J N L L X X X X X 
Gevinst/tab ejendomme 174,1 309,3 J J M L X X X X X 
Gevinst/tab gældsforpligtelser  -524,1 -951,7 J N M L X X X X X 
Skat af årets resultat  -7,6 83,3 N N L L - - - - - 

BALANCE 
      

Ti
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- 

Investeringsejendomme 16.386,7 14.959,2 J J H L X X X X  
Igangværende projekter 218,2 359,5 J J H L X X X X  
Driftsmateriel og inventar 31,4 39,7 N N L L - - - -  
Udlån 0,2 4,5 N N L L - - - -  
Indestående GI  5,5 5,0 N N L L - - - -  
Igangværende arbejder 5,8 7,3 N N L L - - - -  
Tilgodehavender fra salg   17,9 23,7 J N M M X X X X  
Selskabsskat  8,3 9,1 N N L L - - - -  
Andre tilgodehavender  20,7 35,4 J N L L X X X X  
Periodeafgrænsningsposter 3,7 3,6 N N L L - - - -  
Likvide beholdninger  307,1 119,2 J N L L X X X -  
Aktiekapital 1.058,6 1.058,6 N N L L - - - -  
Overført resultat 2.868,8 2.957,8 N N L L - - - -  
Realkreditlån 9.430,3 8.562,6 J N M L X X X X  
Finansieringsinstitutter  2.549,8 1.979,4 J N M L X X X X  
Deposita  252,6 224,6 J N L M X X X -  
Udskudt skat 700,0 676,6 N N L L - - - -  
Lovpligtige vedligeholdelses-
forpligtelser  

7,0 6,7 N N L L - - - -  

Modtagne forudbetalinger   45,0 20,2 N N L L - - - -  
Leverandørgæld  27,9 28,5 J N L L X X X X  
Anden gæld 40,6 40,7 N N L L - - - -  
Periodeafgrænsningsposter 25,1 10,5 N N L L - - - -  
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Regnskabspost eller noteop-
lysninger 
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Relevante revisionsmål 

NOTEOPLYSNINGER        
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Pantsætninger, garantier og 
eventualforpligtelser  

  J L M  X X X X  

Operationel leasingforpligtelse   J L M  X X X X  
Garanterede lejeindtægter    J L M  X X X X  
Finansielle risici og finansielle 
instrumenter  

  J M M  X X X X  

Nærtstående parter    J L L  X X X X  
Ny regnskabsregulering    N L L  - - - -  
Efterfølgende begivenheder    J M M  X X X X  
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8.6 Bilag 5 - Simulering af effekten på dagsværdi ved ændring i indtægter på +/- 10 % 
 

 

Fase 1 Basis -10 % + 10 %
Lejeindtægter i henhold til indgåede kontrakter 120.000 108.000 132.000
Regulering til forventet markedsleje -3.500 -3.500 -3.500
Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 3.750 3.750 3.750
Driftsomkostninger -20.000 -20.000 -20.000

Budgetteret driftsafkast 100.250 88.250 112.250

Fase 2
Afkastkrav 5% 5% 5%

Værdi af ejendom før reguleringer 2.005.000 1.765.000 2.245.000

Fase 2
Fradrag for tomgang -100.000 -100.000 -100.000
Fradrag for udskudt vedligeholdelse -200.000 -200.000 -200.000
Forrentning af deposita 70.000 70.000 70.000

Værdi af ejendom 1.775.000 1.535.000 2.015.000

Udvikling i dagsværdi -13,5% 13,5%
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8.7 Bilag 6 - Referat af interview med Morten Jensen 
Interview blev afholdt den 25. juni 2013 på Axel Pitzner Fondens adresse på Østergade 22, 2., 1100 Køben-

havn K. Tilstede var Morten Jensen, CFO for Axel Pitzner Fonden og Martin Toft Andersen.  

I den indledende oplysningssamtale med Morten, der interviewes, omkring vedkommendes faglige bag-

grund samt en introduktion til kandidatafhandlingen oplyser Morten, at en nystiftet virksomhed, hvori han 

sidder i bestyrelsen, er i gang med at introducere et nyt værktøj, som skal erstatte excel ved opgørelsen af 

dagsværdi på investeringsejendomme. Morten forventer, at både virksomhederne som revisorer vil have 

interesse i dette produkt - virksomhederne vil kunne eliminere risikoen for fejl i de anvendte excelark og 

revisorer vil kunne anvende programmet til efterregning af virksomhedernes opgørelse af dagværdier.  

Den anvendte interviewguide blev styret af følgende underspørgsmål til afhandlingens problemformule-

ring:  

• Hvornår bliver opgørelsen af dagsværdi væsentlig for årsregnskabet?  

• Hvordan kan revisor udfordre virksomhedernes grundlag til opgørelse af dagsværdi?  

• Hvad er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis? 

• Hvornår og hvordan skal eksperter involveres? 

• Hvad er din forventning til revisors arbejde? 

Ifølge Morten er væsentlighed et fokusområde fra Det Finansielle Råd, hvilket kan ses i deres afgørelser. 

Det Finansielle Råd har dog i deres afgørelser ikke lagt vægt, på hvorvidt den regnskabsmæssige værdi afvi-

ger væsentligt fra dagsværdien i monetærforstand, men har i højere grad lagt vægt på, hvorvidt modellerne 

til opgørelsen af dagsværdi er anvendt korrekt. Som følge heraf bør revisors vurdering af væsentlighed 

række udover en monetær vurdering, men det afhænger fortsat af revisors professionelle dømmekraft at 

anlægge væsentlighedsniveauet.  

Til at udfordre virksomhedernes grundlag er det ifølge Morten en mulighed at indhente en ekstern vurde-

ring, men revisor kan ikke stille det som et krav, at virksomheden indhenter en ekstern vurdering, eller be-

taler for, at revisor indhente én. Vælger virksomheden at udarbejde en intern opgørelse af dagsværdi, så er 

det revisors opgave at forholde sig til og erklære sig enig eller uenige heri. De væsentligste input er ind-

tægtsgrundlag og afkastkrav. Morten gør opmærksom på, at virksomhederne operer med en usikkerheds-

margin på +/- 10 % i opgørelsen af dagsværdien. Denne margin er givet ud fra Finanstilsynets bekendtgørel-
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se af 11. januar 2011, hvori principperne for opgørelse af dagsværdi, normalindtjenings- og DCF-modellen 

er beskrevet.  

Morten henviser til markedsrapporter og benchmark for lejeindtægter og afkastkrav, som kilder til revisi-

onsbevis, når der er tale om revisionen af virksomhedernes interne opgørelser af dagsværdi. Sammenlig-

ning af priser på realiserede salg af tilsvarende ejendomme er også mulige kilder til revisionsbevis ifølge 

Morten. Der er også mulighed for at inddrage en revisorudpeget ekspert. I drøftelser omkring revisors vur-

dering af ekspertens arbejde, hvad enten der er tale om en ledelses- eller revisorudpeget ekspert, nævner 

Morten, at revisor ikke nødvendigvis skal inddrage en ekspert inden for investeringsejendomme og værdi-

ansættelse heraf.  

I vurderingen af, hvornår revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, mener Morten at dette 

er individuelt for den enkelte virksomhed. De input som indgår revisionsrisikoen, den iboende risiko og kon-

trolrisikoen afhænger af individuelle forhold i virksomheden. Den ene ende af denne skala består af virk-

somheder, som har gode interne kontroller, medarbejdere med stort kendskab til ejendomsmarkedet, de 

foretagne vurderinger suppleres med eksterne vurderinger og de endelige værdiansættelser godkendes på 

direktions- og bestyrelsesniveau. Den anden ende af skalaen består af virksomheder med få ansatte, som 

ikke har en fornødne indsigt i ejendomsmarkedet, og at der ikke involveres eksperter i vurderingerne. Der-

med opstår der forskellig målestok for, hvad der kan anses for tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis.  

På trods af forskelligheden i, hvad der anses som værende tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, skal revi-

sor forholde sig til de samme typer af input, hvor de væsentligste er indtægter og afkastkrav.  

Behovet for involvering af eksperter hænger til dels sammen med, hvilke typer af ejendomme virksomhe-

den besidder. Ifølge Morten kan revisor ikke kræve, at virksomheden gør brug af eksterne vurderinger, eller 

betaler revisor for at indhente disse, men det må bero på revisors vurdering af, hvorvidt der kan opnås til-

strækkeligt og egnet revisionsbevis ud fra de interne opgørelser af dagsværdi.  

Mortens forventninger til revisor i sin rolle som CFO er, at revisor skal forholde sig til niveauet for indtæg-

terne og afkastkravet i opgørelsen af dagværdi. En anden væsentlig faktor, som revisor bør forholde sig til, 

er niveauet for tomgang. Generelt er det Mortens forventning, at revisor demonstrerer en forståelse af 

virksomhedens metode (regnskabspraksis) til opgørelsen af dagsværdi, og hvilke parametre som har ind-

virkning på dagsværdi af ejendommene. I forlængelse heraf fastslår Morten, at det er virksomhedens opga-

ve at opgøre og dokumentere dagsværdien, mens det er revisors rolle at forholde sig hertil.  

Som afslutning på interviewet gjorde Morten opmærksom på Erhvervsstyrelsens mulige opblødning på de-

res notat af 3. april 2009, hvori de fastslår, at dagsværdien af investeringsejendomme ikke indeholder pen-
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gestrømme til fremtidige investeringer og som følge heraf højere indtægter. Denne opblødning kommer i 

forlængelse af IFRS' arbejde med at harmonere dagsværdibegrebet på tværs af IAS standarder og derigen-

nem opnå sammenfald mellem dagsværdi og markedsværdi. Dog har Erhvervsstyrelsen ikke trukket deres 

notat af 3. april 2009 tilbage. DCF-modellen, som vinder indpas på normalindtjeningsmodellen, kan godt 

håndtere denne ændring, men det er ikke tilladt efter regnskabslovgivningen i dag, at indregne disse frem-

tidige værdistigninger.   

8.8 Bilag 7 - Referat af interview med Poul Erik Olsen 
Interview blev afholdt den 23. juli 2013 på KPMGs adresse på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Tilstede var Poul Erik Olsen, statsautoriseret revisor og Martin Toft Andersen. 

I den indledende oplysningssamtale med Poul Erik, der interviewes, omkring vedkommendes faglige bag-

grund samt en introduktion til kandidatafhandlingen, fortæller Poul Erik, at der er sket en ændring i risiko-

vurdering af årsregnskaber, som indeholder investeringsejendomme målt til dagsværdi efter den finansielle 

krises indtræden i 2007-2008. Denne ændring i opfattelse af ejendomsinvesteringer deles også med om-

verdenen, og Poul Erik eksemplificere dette ved, at ejendomsinvestorer tidligere blev omtalt som ejen-

domsmatadorer, mens de nu omtales som ejendomsspekulanter. Yderligere er belåningsmulighederne ble-

vet begrænset siden 2007-2008, hvor der tidligere kunne opnås 100 % belåning, kan der i visse tilfælde kun 

opnås 60 % og i nogle tilfælde slet ikke opnås belåning.   

Den anvendte interviewguide blev styret af følgende underspørgsmål til afhandlingens problemformule-

ring:  

• Hvornår bliver opgørelsen af dagsværdi væsentlig for årsregnskabet?  

• Hvilke metoder findes til vurdering af ledelsens skøn, og undgår revisor at blive præget af ledelsens for-

udsætninger?  

• Hvad er tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis? 

I spørgsmålet omkring væsentlighed peger Poul Erik på, at det ikke er spørgsmål om, hvorvidt selve regn-

skabsposten 'Investeringsejendomme' er væsentlig, men mere om usikkerheden på værdiansættelsen er 

væsentlig. Ifølge årsregnskabsloven er det et krav, at virksomhedens hovedaktivitet er investering, førend 

det tillades at indregne investeringsejendomme til dagsværdi, hvorfor regnskabsposten 'Investeringsejen-

domme automatisk anses som værende væsentlig.  

Poul Erik peger på en generel udfordring med den manglende fælles definition af væsentlighed. Der er selv 

inden for de større revisionshuse forskellige holdninger og metoder til at anlægge væsentlighedsniveauer, 
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hvilket er en medvirkende årsag til forventningskløften mellem regnskabslæser og revisor. Den manglende 

fælles definition af væsentlighed, udover den generelle definition efter ISA 320, medfører også udfordrin-

ger og uklarhed over, hvornår der er behov for supplerende oplysninger og/eller forbehold. 

I forhold til hvilke input i opgørelsen af dagsværdi peger Poul Erik på, at det væsentligste input er afkastkra-

vet.  

De måder, hvorpå revisor kan udfordre virksomhedernes opgørelse af dagsværdi, findes beskrevet i ISA 

540, mens evnen til at forholde sig nøgternt til ledelsens anvendte forudsætninger er styret af revisors erfa-

ring og specialisering inden for værdiansættelse af ejendomme til dagsværdi. Revisor må dog foretage sin 

revision i erkendelse af, at den daglige ledelse vil have et større kendskab til virksomhedens ejendomme og 

dermed de anvendte forudsætninger.   

For at illustrere dette opstilles et eksempel af Poul Erik: Kunden fremligger en værdiansættelse på en ejen-

dom på 100 mio. kr., hvor afkastkravet er fastsat til 4,75 %, men revisor mener, at afkastkravet burde være 

5,00 % og effekten af denne forskel udgør 5 mio. kr. på ejendomsværdien. Ledelsen argumenterer godt for 

sin sag og er ikke indstillet på at ændre vurderingen. Skal revisor i en sådan situation tage forbehold? Revi-

sor har ikke basis for at sige, at værdiansættelsen er fejlbehæftet.  

I de større ejendomskoncerner med mange ejendomme vil tilgangen til revisionen af investeringsejen-

domme ikke være anderledes end revisionen af varebeholdninger. Der vil skulle foretages en stikprøvevis 

udvælgelse af, hvilke ejendomme, hvor værdiansættelsen gennemgås. Dette er sammen med fastlæggelsen 

af væsentlighedsniveau en årsag til, at der opstår en forventningskløft mellem regnskabslæser (omverde-

nen), og det arbejde revisor reelt udfør.  

Revisor har opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, når modellen til opgørelsen af dagsværdien og in-

puttene heri er sagligt underbygget. Dette skal kombineres med passende omtale af det foretagne skøn og 

de anvendte forudsætninger hertil i årsrapporten. Så kan revisor - og regnskabsaflægger - ikke foretages sig 

yderligere i relation til dokumentation af værdiansættelsen.  
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