
 

 
 

 

  



 
 

Executive Summary 

The world, including Denmark, has since 2008 experienced one of the worst financial crises in history. The 

financial crisis has had a huge impact on the real estate market in Denmark, which during the years until 

2008 had been characterized as a low risk market with steady reasonable income. Suddenly, the real estate 

market became inactive, which resulted in a high degree of illiquidity on the market and lower real estate 

prices. These circumstances challenges the measurement of fair value and information regarding 

investment properties recognized in the financial statements, for which reason it has been interesting to 

analyze whether the level of information in the annual statement of stock listed real estate companies have 

changed in the period 2007 to 2011, due to the financial crises. 

The starting point of this report is to understand the financial crisis and the reason for the effect on 

especially the real estate market and consequently the investment properties. The crisis can be traced back 

to 11 September 2001, but reach the top in 2008 where Lehman Brothers as one of the biggest financial 

institutions in USA went bankruptcy. This started an avalanche of events, which resulted in the financial 

crisis as we know today. One of the events was that the loan market froze and this hit the real estate 

market as a hammer, as most real estate companies have a significant share of foreign capital in their 

balance. 

The objective of this report is to analyze the level of information in the annual statements for Danish stock 

listed companies regarding investment properties. Danish stock listed companies are required to comply 

with the Danish Executive Order regarding IFRS, which states that IFRS are to be followed and 

supplemented with a few Danish requirements to components in the financial statements such as a 

management statement. The accounting theoretical chapters start with a short description of the structure 

of IASB which establishes the IFRS standards including a description of the conceptual framework for 

financial reporting. 

IAS 40 Investment Property prescribes the accounting treatment of investment properties and should be 

applied to in the recognition, measurement and disclosure of investment property. Firstly, IAS 40 defines 

investment property as property held to earn rentals and/or capital gains. 

Investment Property is recognized as an asset when it is probably that future economic benefits will flow to 

the entity and initial cost can be measured reliably. The measurement at recognition of an investment 

property is defined as a cost. 

Measurement after recognition of the investment properties can either be done by a fair value model or a 

cost model. It is assessed that the fair value model provides the most reliable and relevant information of 

the investment properties. The fair value can be applied to in three different ways; comparable market 

transactions, expert valuations or valuation techniques, such as normal earning model and discounted cash 

flow projections. As a result of the financial crisis, it has been assumed that the analyzed entities would use 

either expert valuations or valuation techniques. Finally, the chapter describes some of the reactions the 

regulators have had on the current financial crisis. IASB has via an expert panel prepared a guidance to 

measurement and information regarding financial instrument when markets are no longer active and have 

issued a new standard IFRS 13 regarding measurement of fair value and finally Erhvervsstyrelsen in 



 
 

Denmark has issued a statement regarding recognition and measurement of investment properties based 

on observations done in their monitoring of financial statements. 

The last chapter before the analysis presents the requirements regarding presentation and information in 

the annual reports, with focus on the requirements regarding investment properties. 

A qualitative analysis of five Danish stock listed companies with significant investment properties 

recognized in the financial statements for the period 2007 to 2011 to analyze whether the level of 

information in the annual statements have changed during the financial crisis. 

The analysis showed that all the analyzed companies measured their investment properties at a fair value 

and calculated the values by different valuation models; four of five used the normal earnings model. Some 

of the companies used expert valuations to validate their calculations of a fair value and this is done for a 

part of the investment property portfolio. 

The analysis showed that the level of information in the financial statements were very different, Jeudan 

maintained a high level of information throughout the period with adequate descriptions of risks, 

uncertainties and the different factors in their valuation model.  Tower Group and Nordicom increased the 

level of information in the financial statements during the period, but this is assessed to be an effect of the 

fact that they were criticized by Fondsrådet in a control of their financial statements. Asgaard Group and 

Victoria Properties have only limited information about the financial crisis, for which reason it is assessed 

that these two companies are not that affected by the financial crises.  

In general it is assessed that the companies comply with the accounting regulation in IFRS and the Danish 

Executive Order regarding IFRS, but it is difficult to verify the accuracy of valuations etc. based on the 

information given in the financial statements. 
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Kapitel 1 Indledning 

1.1 Problemsøgning 
Investeringsejendomme har historisk set været en sikker investering med et afkast svarende nogenlunde til 

obligationer, og i 2002 var fast ejendom som investeringsaktiv bedre end både aktier og obligationer. Det 

danske ejendomsmarked var faldet markant mindre end de andre markeder. Forklaringen var, at den 

internationale afmatning havde ramt Danmark senere end andre markeder1.  

På trods af en international afmatning, som alt andet lige også skulle ramme Danmark, viser tal fra 

Danmarks Statistik, at priserne for investeringsejendomme i perioden fra 2003 til 2008 blev ved med at 

stige mere end den generelle økonomiske udvikling i samfundet2.  Dette giver en klar indikation af, at 

markedet var drevet af spekulation og stor risikovillighed, med en kortsigtet investeringshorisont på et 

ellers langsigtet investeringsaktiv. Dette førte til et stigende antal ejendomshandler samt stigende priser – 

alt medvirkende til at skabe en økonomisk boble/ejendomsboble. Der blev præsenteret regnskaber med 

store opskrivninger på investeringsejendommene og en stærk tro på fremtiden. Ejendommene 

repræsenterede store værdier i årsrapporterne, og var i de fleste regnskaber målt i henhold til en vurdering 

fra en ekspert eller til faktiske salgspriser, der var et forholdsvist effektivt marked. 

I sommeren 2008 gik det dog galt. Først med kollapset af Lehman Brothers, som gjorde, at lånemarkedet 

mellem de finansielle virksomheder, det såkaldte ”interbankmarked”, frøs til is og bevirkede, at de 

finansielle virksomheder ikke ville låne hinanden penge, eller i hvert fald ville have en stor risikopræmie for 

at låne ud. Dette medvirker, at de finansielle virksomheder med udlånsoverskud får problemer med at 

funde sig til konkurrencedygtige priser. Og dette gør, at de finansielle virksomheder på meget kort tid 

markant ændrer deres risikovillighed i forhold til udlån. 

Jeudan beskriver begivenhederne i 2008 meget sigende i deres årsrapport for 2008: ”2008 blev et 

pludseligt vendepunkt for verdensøkonomien og for stemningen og forventningerne til fremtiden. Udsigten 

synes mørkere end de seneste mange år. Det gælder for virksomheder over hele verden. Ikke mindst for 

virksomhederne i ejendomsbranchen.3” 

Én af grundene til, at ejendomsbranchen er særlig hårdt ramt er, at de traditionelt har en stor andel 

fremmedkapital i deres balance, og at mange ejendomsselskaber i høj grad er afhængige af deres 

finansielle samarbejdspartnere. Den manglende risikovillighed hos de finansielle virksomheder kom til 

udtryk gennem større krav til egenkapital i forbindelse med finansiering af nye ejendomme, men også ved; 

at det blev sværere at forlænge/forhøje kreditter hos de finansielle virksomheder.  

Alt dette gjorde først og fremmest, at antallet af ejendomshandler faldt, og de blev handlet til meget lavere 

pris end tidligere. Tilbage stod både private husejere, professionelle investorer og banker med ejendomme, 

som ikke var til at sælge og/eller havde mistet stor værdi. 

                                                           
1
 Thomas Torp, Ejendomme bedste investering i 2002 

2
 Plancher; Det danske ejendomsmarked 

3
 Jeudans årsrapport 2008 – Letter to shareholders 
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Den fortsatte reducerede risikovillighed hos især bankerne gjorde, at tiden efter 2008 har været præget af 

konkurser og tvangsaktioner. Tidligere havde ejendomsinvestorer mulighed for at shoppe rundt mellem de 

forskellige banker, der var villige til at belåne ejendommene i intervallet fra 60 – 100 %. 

De mange konkurser og faldende værdier på investeringsejendomme har sat en stopper for mange 

investeringer. Investorer og långivere er blevet mere tilbageholdne på grund af den store usikkerhed, der 

præger ejendomsbranchen.  

Regnskabsbruger skal i disse tider derfor foretage flere overvejelser i forbindelse med økonomiske 

beslutninger omkring ejendomsselskaber end tidligere, hvor ejendomme var en sikker investering. 

1.2 Problemformulering 
På baggrund af den indledningsvise præsentation af emnet vil problemstillingen i det følgende 

konkretiseres gennem opstilling af et hovedspørgsmål samt en række underspørgsmål, der medvirker til at 

besvare hovedspørgsmålet. 

Følgende hovedspørgsmål kan formuleres med henblik på belysning af den overordnede problemstilling: 

 Har informationsniveauet i årsrapporterne ændret sig som følge af den igangværende finanskrise? 

Til brug for besvarelsen af hovedspørgsmålet besvares en række underspørgsmål, der kan formuleres som 

følgende: 

 Hvad er finanskrisen og hvordan har den påvirket den danske ejendomsbranche? 

 Hvad er hovedformålet med en årsrapport, og hvorledes er børsnoterede selskaber i Danmark 

regnskabsmæssigt reguleret? 

 Hvad er definitionen af en investeringsejendom? 

 Hvordan skal investeringsejendomme indregnes og måles for børsnoterede virksomheder? 

 Hvilke krav er der til oplysninger og præsentation i årsrapporterne? 

 Hvilke metoder benytter ejendomsselskaberne til indregning og måling af investeringsejendomme? 

 Har informationsniveauet i årsrapporterne ændret sig fra 2007 til 2011? 

1.3 Afhandlingens formål 
Afhandlingens hovedformål er at give læseren kendskab til, hvilket informationsbehov de primære 

regnskabsbrugere har, når de skal foretage en økonomisk vurdering vedrørende et ejendomsselskab, og om 

dette behov er ændret som følge af den igangværende finanskrise. Dernæst er formålet at præsentere 

læseren for en række hvilke metoder, der kan anvendes til indregning og måling af investeringsejendomme, 

samt en række krav, der stilles til oplysninger og præsentation af investeringsejendomme i årsrapporterne.  

1.4 Problemafgrænsning 
For at besvare overstående problemformulering er det nødvendigt indledningsvis at foretage flere 

afgrænsninger for at bevare fokus på afhandlingens emne. 
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Da afhandlingen omhandler investeringsejendomme, ses der ikke på andre typer af ejendomme, ud over 

hvad der er nødvendigt i forbindelse med en negativ afgrænsning heraf samt til brug for forklaring af, hvad 

der karakteriserer en investeringsejendom. 

Finansielt og operationelt leasede investeringsejendomme kan indregnes til dagsværdi efter IAS 40, 

investeringsejendomme, hvis aftalen behandles som en finansiel leasingkontrakt4. Da klassifikation og 

måling desuden reguleres af IAS 17 Leasingkontrakter, afgrænses fra disse i afhandlingen.  

Der vil ikke blive behandlet andre investeringer i afhandlingen end investeringer i ejendomme, der kan 

karakteriseres som investeringsejendomme. Der vil i begrænset omfang blive set på regnskabsreguleringen, 

der gælder for andre anlægsaktiver, når dette kan have et formål til at belyse konkrete problemstillinger.  

Afhandlingen vil qua kravet om, at børsnoterede koncernregnskaber i EU skal aflægges efter de 

internationale regnskabsstandarder (IFRS), fokusere på IFRS standarder og kun inddrage Årsregnskabsloven 

på de områder, hvor Årsregnskabsloven stiller andre krav end IFRS. Endvidere vil regnskabsanalysen 

afgrænses til analyse af koncernregnskaberne og ikke regnskaberne for de underliggende datterselskaber. 

Ejendomsselskaber er ofte kendetegnet ved høj grad af fremmed kapital, hvorfor finansiering vil blive 

berørt i forbindelse med finanskrisens påvirkning på ejendomsbranchen og på ejendomsselskaberne. Dog 

vil selve finansieringen af investeringsejendomme, herunder regnskabsmæssig behandling af de 

gældsforpligtelser, der opstår i forbindelse med investeringsejendomme, ikke blive behandlet i denne 

afhandling.  

Afhandlingen har ikke til formål at analysere på de skattemæssige problemstillinger, der opstår i 

forbindelse med investering i ejendomme. Derfor afgrænses der for beregning og behandling af den 

aktuelle skat, der opstår ved drift af investeringsejendomme. Ligeledes afgrænses der for den udskudte 

skat, der opstår ved ændring af værdien af investeringsejendommene.  Den aktuelle skat og den udskudte 

skat ikke påvirker målingen, indregningen eller præsentationen af investeringsejendommene. 

  

                                                           
4
 IFRS – Introduktion til de internationale regnskabsstandarder, side 121 
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1.5 Afhandlingens struktur 
Figur 1.1 viser sammenhængen i afhandlingen. Som det fremgår af nummereringen, skal man læse 

kapitlerne i forlængelse af hinanden, hvis man skal have det fulde udbytte af afhandlingen.  

 

Figur 1.1 – Egen tilvirkning 

1.6 Operationalisering 
Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte kapitlers indhold. Til besvarelse af problemformuleringens 

hovedspørgsmål og underspørgsmål er der anvendt flere teoretiske modeller, som kort er beskrevet 

nedenfor i kapitelbeskrivelserne.  

1.6.1 Kapitel 1 – Indledning 

Afhandlingens problemstilling defineres, herunder foretages den relevante afgrænsning. De anvendte 

metoder og modeller til udarbejdelse af afhandlingen forklares. Til sidst orienteres om afhandlingens 

struktur og afhandlingens målgruppe. 
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1.6.2 Kapitel 2 – Finanskrisen  

Der gives en beskrivelse af finanskrisen, herunder hvordan den først opstod i USA og senere i Danmark. 

Kapitlet beskriver ligeledes finanskrisens påvirkning på ejendomsbranche i Danmark samt de analyserede 

ejendomsselskaber.   

1.6.3 Kapitel 3 – Internationale regnskabsstandarder i EU 

Der gives en overordnet introduktion til den internationale regnskabsregulering i Europa, som 

børsnoterede virksomheder i Danmark er underlagt. Kapitlet starter indledningsvist med en forklaring af 

det standardudstedende organ IASB, herunder hvordan IFRS/IAS regnskabsstandarder bliver til. Derefter 

følger en kort beskrivelse af IFRS bekendtgørelsen, der regulerer danske børsnoterede selskabers 

regnskabsaflæggelse. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af den internationale begrebsramme for 

regnskabsudarbejdelse, da dette giver en grundlæggende forståelse for opbygningen af 

kandidatafhandlingen samt den efterfølgende regnskabsanalyse af de udvalgte børsnoterede 

ejendomsselskaber i Danmark. 

1.6.4 Kapitel 4 – Definition af investeringsejendomme 

Der gives en beskrivelse af de regnskabsmæssige definitioner af ejendomme, der indregnes i den eksterne 

rapportering med hovedvægt på investeringsejendomme. Øvrige ejendomstyper er medtaget for at give en 

forståelse for, hvordan grænsefladen er mellem de forskellige ejendomstyper og den forskellige 

regnskabsmæssige behandling af disse. 

1.6.5 Kapitel 5 – Indregning og måling af investeringsejendomme 

Kapitlet indeholder en beskrivelse af de regnskabsmæssige krav til indregning og måling af 

investeringsejendomme for børsnoterede selskaber.  Indregning og måling af investeringsejendomme er 

reguleret i IAS 40.  Fokus i kapitlet vil være på beskrivelse af kravene til måling af dagsværdi, hvor der 

grundlæggende er tre muligheder, sammenlignelige ejendomstransaktioner, eksterne vurderinger eller 

afkastbaserede modelberegninger. Til sidst beskrives hvordan finanskrisen har påvirket indregning og 

måling af investeringsejendomme samt hvilke reaktioner regnskabsregulatorerne har haft på finanskrisen. 

Kapitlet vil indeholde eksempler på beregning af investeringsejendomme ud fra de enkelte afkastbaserede 

metoder. 

1.6.6 Kapital 6 – Præsentation i årsrapporten 

Kapitlet indeholder en beskrivelse af de regnskabsmæssige krav til præsentation og oplysninger, der skal 

gives i årsrapporterne, med fokus på krav vedrørende investeringsejendomme. De generelle krav til 

præsentation og oplysninger i årsrapporten er opbygget, så afsnittene i kapitlet kommer i samme 

rækkefølge som i en årsrapport for et dansk, børsnoteret selskab. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af 

specifikke krav til oplysninger mv. vedrørende investeringsejendomme. 

1.6.7 Kapitel 7 – Analyse af børsnoterede ejendomsselskaber 

Kapitlet indeholder en analyse af fem danske børsnoterede ejendomsselskaber for perioden 2007 til 2011. 

Ejendomsselskaberne er beskrevet en for en, og der er anvendt den samme fremgangsmåde til analysen, 

hvor der først er en kort beskrivelse af det enkelte ejendomsselskab. Derefter er fremgangsmåden, at 

analysen følger bestanddelene i en typisk dansk årsrapport, startende med ledelsesberetning, ledelses- og 

revisionspåtegning og til sidst analyse af hvordan det enkelte ejendomsselskab har valgt at indregne og 
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måle deres investeringsejendomme.  Hver analyse af ejendomsselskaberne afsluttes med en opsummering,  

hvori der er en vurdering af indregning og måling samt informationsniveauet i årsrapporterne. Til sidst er 

der en vurdering af hvorvidt finanskrisen er tilstrækkeligt belyst i årsrapporterne i analyseperioden. 

1.6.8 Kapitel 8 – Konklusion 

Kapitlet indeholder en besvarelse af spørgsmålene i problemformuleringen og dermed afhandlingens 

formål. Problemformuleringen er opdelt i et hovedspørgsmål og en række underspørgsmål. I dette kapitel 

svares der først på underspørgsmålene, for derigennem at besvare hovedspørgsmålet. Kapitlet præsenterer 

kun konklusionerne, mens der henvises til de øvrige kapitler i afhandlingen for uddybende behandling af de 

enkelte spørgsmål. 

1.6.9 Kapitel 9 – Perspektivering 

Kapitlet indeholder en perspektivering i forhold til den foretagne analyse af informationsniveauet i 

årsrapporterne for børsnoterede ejendomsselskaber, herunder anbefalinger, som analysen har givet 

anledningen til, samt en forventning omkring den fremtidige regnskabsregulering af 

investeringsejendomme. 

1.7 Model- og metodevalg 
Afsnittet har til formål at give en forståelse for de metoder, som der er valgt at anvende til besvarelse af 

afhandlingens hovedspørgsmål. 

1.7.1 Metode til definition af problemformulering 

Ved formulering af afhandlingens hovedspørgsmål er der anvendt den syntetiske metode. Metoden tager 

udgangspunkt i, at der formuleres et hovedspørgsmål, der yderligere kan opdeles i en række 

underspørgsmål. Svarene på underspørgsmålene danner samlet grundlag for besvarelsen af 

hovedspørgsmålet.5 I forhold til afhandlingens struktur betyder dette, at forklaringer kommer først og svar 

til sidst i det enkelte kapitel. 

Alternativt kunne afhandlingens problemstilling være udformet efter den analytiske metode. Denne 

metode tager afsæt i en eller flere formulerede hypoteser, hvis be- eller afkræftelse vil føre til en 

konklusion på hovedspørgsmålet.  

I afhandlingen anvendes, som nævnt tidligere, den syntetiske metode, grundet metodens anvendelighed i 

forhold til den ønskede opbygning af afhandlingen. Derudover ønskes der mulighed for at kunne udarbejde 

sammenfatninger, der er i modstrid med hinanden og derigennem diskutere modstridende forhold i 

relation til hovedspørgsmålet. Konklusioner eller forhold i de enkelte kapitler og den udarbejdede 

sammenfatning har ikke nødvendigvis lige stor vægt i relation til den endelige konklusion, men fungerer i 

stedet som en del af det samlede perspektiv.   

1.7.2 Formål 

I afhandlingen anvendes to former for formål. Primært anvendes det deskriptive formål i forhold til 

undersøgelsen af hovedspørgsmålet, da forholdene præsenteres med udgangspunkt i ”som de er”. 

                                                           
5
 Eksamensteknik Målrettet – koncentreret – effektiv, side 32-33 
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Formålet er valgt for at kunne inddrage holdningerne og derefter behandle dem i forhold til afhandlingens 

problemfelt og afgrænsning.6 

De omfattede forhold behandles herefter under det normative formål, der betyder, at forfatteren 

præsenterer anbefalinger og lignende, der i forhold til det deskriptive formål betyder, at forholdene 

præsenteres ”som de bør være”. 

Begge formål anvendes i de respektive kapitler, hvor det normative formål primært er anvendt i 

forlængelse af hver regnskabsanalyse samt i perspektiveringen, hvor der efter forfatterens holdning bør 

ændres eller pointeres. 

1.7.3 Metodevalg 

Metodevalget er foretaget på baggrund af afhandlingens formål. I afhandlingen er der hovedsageligt 

anvendt den kvalitative metode, hvor der via litteraturstudier skabes en dybere forståelse for 

problemkomplekset. Det centrale ved den kvalitative metode er, at dens kundskabsmæssige sigte er 

”forstående” frem for ”forklarende”. Hensigten med kvalitative undersøgelsesmetoder er at forstå det 

særlige, individet og det unikke.  

1.8 Undersøgelsesdesign 
Der er primært anvendt sekundære data i form af artikler, årsrapporter, publikationer samt bøger mv., 

metoden har primært været desk research. 

I afhandlingen er der udført en kvalitativ regnskabsanalyse af udvalgte børsnoterede ejendomsselskaber til 

belysningen af problemfeltet. Der er anvendt børsnoterede ejendomsselskaber til analysen for at sikre, at 

der var tilstrækkeligt med tilgængelig information omkring selskaberne. Derudover er selskaberne udvalgt 

ud fra, at de skulle have en væsentlig andel af investeringsejendomme indregnet i balancen, samt at der for 

de forskellige selskaber er anvendt forskellige modeller til måling af investeringsejendommene. 

1.8.1 Kvalitativ regnskabsanalyse af udvalgte børsnoterede ejendomsselskaber 

Begrundelse for valget af de fem børsnoterede ejendomsselskaber til regnskabsanalysen er, udover 

kriterierne nævnt i afsnit 1.8, følgende: 

 Jeudan – har i analyseperioden modtaget Regnskabsprisen for deres årsrapport 2008 med 

begrundelsen, at årsrapporten var helstøbt og godt struktureret, og at den skabte et godt overblik 

over virksomheden. Jeudan er på den baggrund udvalgt til at være benchmark for øvrige 

analyserede selskaber omkring informationsniveauet i årsrapporterne. Selskabet anvender 

normalindtjeningsmodellen. 

 Nordicom – har i analyseperioden været hårdt ramt af finanskrisen og har været på forsiden af 

flere medier på grund af finansieringsproblemer omkring deres ejendomsportefølje. Derudover har 

Nordicoms årsrapport for 2008 været udtaget til regnskabskontrol hos Fondsrådet, hvor 

Fondsrådet har konstateret fejl af måling og præsentation af ejendomme. Selskabet anvender 

normalindtjeningsmodellen, suppleret med en stikprøvevis verifikation fra ekstern vurderingsmand.  

 Tower Group – har i analyseperioden været hårdt ramt af finanskrisen og har i slutningen af 2011 

givet udtryk for problemer med opfyldelse af going concern-forudsætninger. I den forbindelse har 

                                                           
6
 Den skinbarlige virkelighed, side 21-23 
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Tower Group startet forhandlinger om salg af ejendomsporteføljen. Selskabet har på denne 

baggrund udsat offentliggørelsen af deres årsrapport for 2011 fire gange. Årsrapporten forventes 

offentliggjort den 8. maj 2012, hvorfor regnskabsanalysen kun vil bestå af fire regnskabsår. Tower 

Group er stadig udvalgt til regnskabsanalysen, da Fondsrådet ved regnskabskontrol af 2008/09 

regnskabet har stillet spørgsmål til koncernens metode til at indregne og måle 

investeringsejendomme – herunder overholdelse af IAS 40. Selskabet anvender Discounted cash 

flow-modellen7. 

 Victoria Properties – børsnoteret i 2006 og er kommet ind på ejendomsmarkedet på toppen. 

Selskabet er ramt af finanskrisen, hvilket kommer til udtryk ved en supplerende oplysning i 

revisionspåtegningen i årsrapporten for 2011 vedrørende opfyldelse af going concern-

forudsætningerne. Victoria Properties har i den seneste tid været i medierne på grund af problemer 

med finansieringen af selskabets ejendomsportefølje. Selskabet anvender 

normalindtjeningsmodellen. 

 Asgaard Group – har i forhold til de øvrige selskaber ikke været omtalt så meget i medierne, 

hvorfor det er interessant at se på informationsniveauet. Selskabet anvender 

normalindtjeningsmodellen, suppleret i nogle år med ekstern vurdering.  

1.9 Litteratur og kildekritik 
Afhandlingens problemfelt arbejder ud fra et område, der er behandlet i mange forskellige afskygninger, 

men ikke med samme hovedformål. Der findes således ikke litteratur, der omhandler afhandlingens 

problemfelt direkte, hvorfor litteraturen skal indsamles og behandles sammenfattende og vurderes i 

forhold til afhandlingens afgrænsning.  

Der er i afhandlingen anvendt sekundær litteratur, hvilket betyder primær litteratur, der er behandlet af de 

respektive forfattere.  

Den sekundære litteratur anvendes i form af teoretisk litteratur, artikler, hjemmesider samt årsrapporter 

fra børsnoterede ejendomsselskaber. De anvendte artikler er fra forskellige publikationer. Artiklernes 

relevans og pålidelighed er løbende blevet vurderet ud fra ophavskilden. Der er igennem opgaven forsøgt 

at tage højde for, at den tilgængelige litteratur ofte er et udtryk for de forskellige forfatteres og 

interessentgruppers subjektive holdninger til de behandlede problemstillinger. Der er derfor benyttet flere 

forskellige forfattere.  

1.10 Målgruppe 
Afhandlingens primære målgruppe er afhandlingens vejleder og censor, mens den sekundære målgruppe er 

cand.merc.aud-studerende eller studerende på tilsvarende niveau med interesse for indregning og måling 

af investeringsejendomme. For optimalt udbytte af opgaven forudsættes indgående kendskab til faget 

ekstern rapportering. 
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Kapitel 2 Finanskrisen 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af finanskrisen, herunder hvordan den først opstod i USA og senere 

i Danmark. Kapitlet beskriver ligeledes finanskrisens påvirkning på ejendomsbranchen i Danmark samt de 

analyserede ejendomsselskaber.   
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2.1 Finanskrisen i USA 
Optakten til finanskrisen skal findes helt tilbage i 2001, hvor USA den 11. september bliver ramt af et 

terrorangreb, der sender chokbølger gennem hele verden og ikke mindst den finansielle sektor. Her bliver 

Wall Street midlertidigt lukket som følge af terrorangrebet.8 

For efterfølgende at holde forbruget på et normalt niveau, sænker centralbankerne verden over renten, da 

de frygter en afmatning. Forbruget bliver de efterfølgende år, som følge af den kunstige lave rente, boostet 

op. Den forventede effekt ses langsomt i, at priserne stiger, og specielt priserne på fast ejendom stiger. De 

stigende priser på fast ejendom får forbrugernes opmærksomhed, da de opdager, at der kan tjenes mange 

penge på fast ejendom. Denne opmærksomhed på ejendomsmarkedet medfører også et stigende antal 

investorer i fast ejendom, og flere udlånsvirksomheder ser dagens lys.9 

I USA opstår ”subprime”-lånet, som er et lån, der gives til dårlige betalere, der normalt ikke ville være 

kreditværdige. Lånene var behæftet med en høj risiko, men fokus på denne risiko blev fjernet med 

kontinuerligt stigende huspriser10. De stigende huspriser gav derfor mulighed for lempelig kreditvurdering 

til kunder, der aldrig var kreditværdige. Lånene havde også den bivirkning, at mange mennesker, der reelt 

ikke er i stand til at betale lånene tilbage, begynder at føre en ekstravagant livsstil.11 

Mange af de dårlige lån blev givet af uafhængige lånemæglere, som lånte penge ud på vegne af banker og 

andre finansielle institutioner. Lånene blev derfor ikke direkte aftalt med kreditinstitutterne. 

Lånemæglerne var aflønnet på provision, hvilket gav dem et naturligt incitament til at udlåne så meget som 

muligt. Dette gjalt også til låntagere, der hverken havde job eller opsparing. I en kombination af de stigende 

huspriser – og i nogle tilfælde forkerte oplysninger – tjekkede bankerne ikke altid låntagerne. Lån, som 

bankerne selv aftaler, bliver i USA garanteret af de to delvist statsstøttede realkreditinstitutter, Fannie Mae 

og Freddie Mac – disse to krakker efterfølgende i september 2008. 

I efteråret 2007 begyndte det så at gå galt i USA, hvor en kombination af flere års lempelig kreditgivning og 

begyndende faldende huspriser startede finanskrisen. På dette tidspunkt blev krisen kun betragtet som en 

amerikansk krise, hvilket der senere viste sig ikke at holde stik. 

Stigende renter, faldende huspriser og et stigende antal dårlige betalere og konkurser starter en lavine af 

tab hos de finansielle institutter, som enten havde givet lånene eller investeret i disse fordringer. 12 

I USA forsøger den amerikanske centralbank at komme banksektoren til undsætning. Den sænker flere 

gange renten og giver ved flere lejligheder banksektoren mulighed for at skaffe likviditet direkte fra 

centralbanken, men krisen er ikke til at stoppe.  

I september 2008 meddelte USA’s fjerdestørste investeringsbank, Lehman Brothers, at de gik i 

betalingsstandsning. Lehman Brothers fik ikke hjælp fra den amerikanske centralbank, men blev overladt til 

sin egen skæbne.  

                                                           
8
 Sådan startede den aktuelle finanskrise 

9
 Sådan startede den aktuelle finanskrise 

10
 Finanskrisen 2008 

11
 Sådan startede den aktuelle finanskrise 

12
 Finanskrisen 2008 



Kapitel 2 – Finanskrisen 
 

11 
 

Den manglende hjælp ved Lehman Brothers’ krak fik store konsekvenser for den finansielle sektor, da 

krisen begyndte at udvikle sig til en tillidskrise mellem bankerne. Overalt begyndte der at dukke tab op på 

subprime-relaterede instrumenter, og det stod klart, at krisen ikke kun er en amerikansk krise, men en 

global krise. For Danske Bank, som samarbejdede med Lehman Brothers, betød konkursen, at Danske Bank 

måtte realisere et tab på en halv milliard kroner.13  

I december 2007 foretog nogle af verdens førende centralbanker en koordineret indsats for at sikre 

likviditet året ud, da den manglende tillid mellem bankerne ville skabe manglende likviditet, og dette ville 

være katastrofalt for den finansielle sektor.14 

2.2  Finanskrisen i Danmark 
Til trods for den koordinerede indsats fra centralbankerne rammes de danske banker hårdt af mistilliden 

mellem bankerne. Bankerne havde svært ved at finansiere sig gennem lån fra andre banker, da de 

internationale banker som nævnt generelt var begyndt at reducere deres risikovillighed, hvilket resulterede 

i manglende mulighed for at låne samt en kraftig stigning i risikopræmierne bankerne imellem.  

De danske banker blev i den forbindelse hårdt ramt, da de igennem en årrække, frem mod krisen, havde 

haft en kraftig udlånsvækst, hvilket havde medført, at udlånene var vokset mere end bankernes indlån. De 

var derfor i en højere grad blevet afhængig af finansiering fra de internationale finansmarkeder. På den 

baggrund blev bankerne mere tilbageholdende i deres udlån til kunder. 

2.2.1 Finanskrisen i forhold til ejendomssektoren i Danmark 

Som en konsekvens af bankernes tilbageholdenhed med udlån til kunder, var bankerne blandt andre 

medskyldige i at ejendomssektoren i Danmark kollapsede. Der er i årerne op til 2008 opstået en 

ejendomsboble, som nu sprænger, og det viser sig, at de investeringer, der er foretaget, simpelthen ikke 

giver det afkast, man havde satset på. 

Et af de første tegn på grådighed og at den store tro på prisstigninger på fast ejendom har givet anledning 

til store udlån, der ikke kan betales tilbage, er Roskilde Banks krak i august 2008. Banken må konstatere 

store tab på specielt udlån til det danske ejendomsmarked.   

Den efterfølgende tid viser, at ejendomsspekulanter, der ikke har kunnet låne penge i de store banker som 

Danske Bank og Nordea, har lånt penge i små banker, der har været villige til at løbe risikoen.15 

Som nævnt kollapsede ejendomsmarkedet i Danmark i 2007/2008, hvilket har bevirket, at antallet af solgte 

ejendomme falder drastisk, og markedet bliver illikvidt. Denne illikviditet og ineffektivitet i markedet giver 

alt andet lige nogle regnskabsmæssige udfordringer for ejendomsselskaberne i forbindelse med blandt 

andet måling af investeringsejendomme. Figur 2.1 illustrerer faldet i solgte ejendomme fra 1992 til 2011. 
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Figur 2.1 

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, 2011 

 

De manglende finansieringsmuligheder og manglende handler har bevirket, at priserne på ejendommene er 

blevet væsentlig mere volatile og har en kraftigt faldende tendens efter en lang årrække med stigende 

priser.  Nedenstående graf viser udviklingen på priserne for investeringsejendomme fra 1992 til 2011. 

Figur 2.2 

Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, 2011 

 

Efter nogle år med en finansiel krise er der sket en kraftig reduktion i antallet af ejendomsselskaber i 

Danmark. Mange af de ejendomsselskaber, der i en årrække havde negativt cash flow og overlevede på 

deres opskrivninger af ejendommene, er nu gået konkurs. De ejendomsselskaber, der er kommet bedst 
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igennem finanskrisen, er de selskaber, der hele tiden har generet positivt cash flow fra driften og har haft 

en solid likviditet. Dette har også vist sig ved, at flere af de ”stærke” ejendomsselskaber laver opkøb16. 

2.2.2 Finanskrisen og de analyserede ejendomsselskaber 

Som nævnt i afsnit 1.8.1 vil regnskabsanalysen omfatte fem børsnoterede ejendomsselskaber, hvoraf tre af 

disse har været hårdt ramt af finanskrisen. Alle disse tre ejendomsselskaber har de seneste år haft 

problemer med likviditet.  

Nordicom blev i første kvartal af 2010 reddet på stregen, da selskabets vigtigste finansielle kreditorer gik 

med til at forlænge deres bankkreditter med en treårig aftale17. 

Victoria Properties har i 2011/2012 fået problemer med selskabets finansiering på grund af, at deres 

finansieringskilde, FIH Erhvervsbank, har solvensmæssige problemer. FIH’s problemer har bevirket, at der 

er indført en bankpakke V, hvor ejendomsengagementer overflyttes til et selskab under Finansiel Stabilitet. 

Konsekvensen for Victoria Properties bliver i første omgang, at deres renter på selskabets finansiering vil 

stige fra nuværende ca. 4 % til mindsterenten på 6,9 til 9,5 %, som Finansiel Stabilitet jf. lovgivningen skal 

tage. Denne renteændring kan betyde, at Victoria Properties bliver nødt til at sælge ud af deres 

ejendomsportefølje for at overleve18.      

Det sidste af de tre analyserede ejendomsselskaber, der har problemer, er Tower Group. Selskabet har 

ligesom de øvrige problemer med finansieringen og har ultimo 2011 meddelt Fondsbørsen, at selskabet har 

problemer med at opfylde going concern-forudsætningerne19. Tower Group investerer i ejendomme i 

Tyskland, der ligesom Danmark er hårdt ramt af finanskrisen, hvilket har medført store nedskrivninger på 

deres ejendomsportefølje, og ultimo 2011 var 52 % af selskabets ejendomsportefølje insolvent20. 

Konsekvensen af manglende finansieringsmuligheder og værdiforringelser af selskabets ejendomsportefølje 

var, at selskabet den 4. april 2012 meddelte, at selskabet havde solgt deres ejendomsportefølje i Berlin til 

et tysk ejendomsselskab21. 
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 Børsnoterede ejendomsselskaber stadig i krise 
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19

 Plan om at udskille solvente aktiver 
20

 Tower Group nær opløsning 
21

 Underskrivelse af salgsaftale 



Kapitel 3 – International regnskabsregulering i Europa 
 

14 
 

 

Kapitel 3 International regnskabsregulering i Europa 
Dette kapitel indeholder en generel introduktion til den internationale regnskabsregulering i Europa, som 

børsnoterede virksomheder i Danmark er underlagt. Kapitlet starter indledningsvist med en forklaring af 

det standardudstedende organ IASB, herunder hvordan IFRS/IAS regnskabsstandarder bliver til. Derefter 

følger en kort beskrivelse af IFRS bekendtgørelsen, der regulerer danske børsnoterede selskabers 

regnskabsaflæggelse. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af den internationale begrebsramme for 

regnskabsudarbejdelse, da dette giver en grundlæggende forståelse for opbygningen af 

kandidatafhandlingen samt den efterfølgende regnskabsanalyse af de udvalgte børsnoterede 

ejendomsselskaber i Danmark. 
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3.1 International Financial Reporting Standards (IFRS) 
IASB blev grundlagt i 2000 for at sikre høj kvalitet i regnskabsreguleringen og har siden 1. april 2001 haft 

ansvaret for standardudstedelsen. 

IASB er på mange måder opbygget , så ligner den danske selskabskonstruktion med en daglig ledelse, en 

bestyrelse samt et uafhængigt organ såsom et revisionsudvalg. Der er dog en afvigelse omkring formål og 

opgaver i de uafhængige udvalg. Den overordnede struktur for IASB er vist i figur 3.1. 

Figur 3.1 

 

Egen tilvirkning på baggrund af iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting  

3.1.1 IFRS Foundation (Fondsbestyrelsen) 

Fondsbestyrelsen er det øverste organ i IASB og består af 22 bestyrelsesmedlemmer, som er ligeligt fordelt 

mellem verdensdelene, og medlemmerne har alle professionel baggrund som revisorer, 

regnskabsaflæggere, regnskabsbrugere samt andre, der repræsenterer offentlighedens interesse. 

Fondsbestyrelsen har til opgave at ansætte og monitorere IAS Board. 
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3.1.2 The International Accounting Standards Board22 

IFRS’s regnskabsstandarder udstedes af IASB, som er sammensat af 16 internationale eksperter (fra 2012), 

hvoraf højst tre er deltidsmedlemmer. IASB har til opgave at udvikle og udstede IFRS standarder samt at 

godkende fortolkningerne for IFRS Interpretations Committee. 

For at sikre høj kvalitet i standardudstedelsen har IASB to faste underudvalg samt et ad hoc-udvalg, som 

fremgår af figur 3.1. De to faste underudvalg, IFRS Advisory Council og IFRS Interpretations Commitee, 

bliver nedsat af Fondsbestyrelsen, men rapporterer til og rådgiver IASB. Derudover kan IASB vælge at 

nedsætte en arbejdsgruppe omkring større projekter/emner. 

De oprindelige, men ajourførte standarder, betegnes fortsat ”International Accounting Standards” – 

forkortet ”IAS”, mens nye standarder fra IASB bliver benævnt ”International Financial Reporting Standards” 

– forkortet ”IFRS”. 

3.1.2.1 IFRS Advisory Council 

IFRS Advisory Council er et forum for organisationer og individer med interesse for international regnskabs 

rapportering, og som gerne vil deltage i den standard udstedende proces. Formålet med IFRS Advisory 

Council er23:  

 At rådgive IASB omkring beslutninger og prioritering af arbejde 

 At informere IASB omkring organisationernes og individernes syn på større standard 

udstedende projekter 

 Anden rådgivning til IASB samt Fondsbestyrelsen. 

3.1.2.2 IFRS Interpretions Committee 

IFRS Interpretations Committee har til formål at fortolke IFRS regnskabsstandarderne og give rettidig 

vejledning omkring finansielle rapporteringsforhold, som ikke direkte er adresseret i standarderne, men 

som er en del af den internatonale begrebsramme (yderligere beskrevet i afsnit 3.4). Derudover 

rapporterer udvalget til IASB og skal den vej igennem have godkendelse for de endelige fortolkningsbilag til 

IFRS standarderne.  

3.1.3 Monitoring Board 

Formålet med Monitoring Board er at fungere som et formelt link mellem myndighederne i 

kapitalmarkederne, som kræver/anbefaler brugen af IFRS regnskabsstandarderne og Fondsbestyrelsen – 

for at forbedre kapitalmarkedernes myndigheder i at udsende. 

Monitoring board deltager i ansættelsen af ”bestyrelsesmedlemmerne” i Fondsbestyrelsen og forestår den 

efterfølgende sparring med bestyrelsesmedlemmerne i fonden24. 

3.2 Europæisk regnskabsregulering 
Siden 2005 har det været et krav for børsnoterede selskaber i Europa at aflægge koncernregnskaber efter 

IFRS25.  

                                                           
22

 Forkortes i det efterfølgende som IASB 
23

 iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting, side 11 
24

 iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting, side 9 
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Det er et krav i henhold til den europæiske regnskabsregulering, at hver IFRS standard bliver godkendt til 

brug i Europa af Europa-Parlamentet, da IASB ikke har lovgivende magt i Europa. Denne 

godkendelsesproces indebærer følgende26: 

 IFRS standarden oversættes til relevante EU-sprog 

 European Reporting Advisory Group (EFRAG) giver deres anbefaling til Europa-

Kommissionen (regnskabsteknisk niveau) 

 Europa-Kommissionens Standard Advice Review Group (SARG), som er et 

regnskabskontroludvalg, giver deres vurdering af EFRAG’s anbefaling (politisk niveau) 

 Europa-Kommissionens Accounting Regulatory Committee giver en godkendelsesanbefaling 

 Europa-Kommissionen giver i sidste ende anbefalingen til Europa-Parlamentet, som skal 

godkende standarden. 

Processen giver mulighed for at ændre IASB versionen af en IFRS standard, dette er dog i praksis stort set 

aldrig set. Når Europa-Parlamentet godkender standarden, bliver det til en forordning og dermed direkte 

gældende for medlemslandene. 

Formålet med IFRS (tidligere IAS) var i offentlighedens interesse at etablere regnskabsstandarder, der 

kunne blive accepteret over hele verden og forbedre den finansielle rapportering.  

3.3 IFRS Bekendtgørelsen 
Det er anført i den danske årsregnskabslov § 137, at børsnoterede virksomheder skal anvende de 

internationale regnskabsstandarder, IFRS, ved koncernregnskabsaflæggelsen, ligesom at virksomhederne 

skal følge samtlige EU-godkendte IFRS standarder. Selvom børsnoterede selskaber i Danmark ikke aflægger 

koncernregnskab, har de stadig pligt til at aflægge deres årsrapport efter IFRS. Aflæggelse af årsrapport i 

henhold til IFRS er ud over Årsregnskabsloven reguleret i den danske IFRS bekendtgørelse.27  

Ved børsnoterede virksomheder i Danmark forstås virksomheder, hvor moderselskabets gælds- eller 

egenkapitalinstrumenter handles på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. Dette indebærer, at 

virksomheder, hvis værdipapirer handles på Nasdaq OMX Copenhagen A/S (OMX) og Dansk Autoriseret 

Markeds Plads (DAMP) er omfattet af Årsregnskabslovens regnskabsklasse D, og at sådanne virksomheder 

er omfattet af pligten til regnskabsaflæggelse efter IFRS28. 

Virksomhederne har mulighed for at anvende standarder, som er godkendte af IASB, men som endnu ikke 

er godkendte i EU, så længe de ikke er i strid med allerede godkendte standarder. Standarderne skal følges 

fra den ikrafttrædelsesdato, som følger af EU-forordningen, som sætter de enkelte standarder i kraft. 

                                                                                                                                                                                                 
25

 iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting, side 12 
26

 iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting, side 13 
27

 Bekendtgørelse nr. 1329 af 14. december 2004 
28

 Vejledning til IFRS-bekendtgørelsen, side 2 
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3.3.1 Særlige danske regnskabsforhold29 

Bestemmelserne om, at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten, samt at samtlige medlemmer af 

ledelsen skal underskrive årsrapporten, fastholdes i IFRS bekendtgørelsen. 

Endvidere fastholdes kravet om, at virksomheder i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at lade deres 

årsrapporter revidere, samt at mindst én af revisorerne på børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) 

skal være statsautoriseret revisor. 

I henhold til IFRS bekendtgørelsen skal en årsrapport for et børsnoteret selskab i Danmark indeholde en 

ledelsesberetning. Kravene til indholdet i en ledelsesberetning vil blive beskrevet nærmere i afsnit 6.1.2.1.  

Supplerende beretninger reguleres stadig af Årsregnskabsloven, når disse indgår i en årsrapport. 

I henhold til IFRS bekendtgørelsen skal de grundlæggende krav om retvisende billede mv., kvalitetskrav og 

grundlæggende forudsætninger i § 11, 12 og 13 stadig være opfyldt, selvom der aflægges årsrapport efter 

IFRS.  

 § 11 – Retvisende billede – I henhold til Årsregnskabsloven er det et grundlæggende krav, 

at årsrapporten giver et retvisende billede, og at dette dækker hele årsrapporten. 

 § 12 – Kvalitetskrav – Årsrapporten skal kunne støtte regnskabsbruger i deres økonomiske 

beslutninger omkring selskabet. 

 § 13 – Grundlæggende forudsætninger – Udarbejdelsen af årsrapporten skal baseres på 

følgende værdier: klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, 

periodisering, konsistens, bruttoværdi samt formel kontinuitet. 

Det vurderes dog, at det retvisende billede, kvalitative krav og grundlæggende forudsætninger i henhold til 

Årsregnskabsloven §§ 11, 12 og 13 i det store hele er omfattet af den internationale begrebsramme for 

regnskabsudarbejdelse, som bliver beskrevet i det følgende afsnit. 

3.4 Den internationale begrebsramme for regnskabsudarbejdelse 
IASB og US Financial Accounting Standards Board (FASB) har igangsat et projekt med at forbedre og ensarte 

de internationale begrebsrammer for IFRS’erne samt for US Generally Accepted Accounting Principles (US 

GAAP). Projektet gennemføres i faser, og i takt med at faserne færdiggøres, bliver relevante paragraffer i 

den internationale begrebsramme under IASB (Conceptual Framework for Financial Reporting) opdateret 

eller erstattet. Der er i denne afhandling taget udgangspunkt i den version af den internationale 

begrebsramme for regnskabsaflæggelse fra IASB, der er dateret i 201130, efterfølgende kaldet IFRS 

begrebsramme. 

IFRS begrebsrammen anvendes af forskellige interessenter og regnskabsbrugerne omkring finansiel 

rapportering til bedre at forstå fundamentet for den internationale regnskabsregulering, herunder især 

standardudstedere, regnskabsaflæggere og revisorer. 

                                                           
29

 Vejledning til IFRS-bekendtgørelsen, side 7-8 
30

 iGAAP 2012 – A guide to IFRS reporting, side 21 
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IFRS begrebsrammen er ikke sig selv en IFRS standard, men fungerer som overordnet referenceramme i 

forbindelse med regnskabsudarbejdelse, hvilket betyder, at når de internationale standarder eller IFRS 

bekendtgørelsen ikke tilstrækkeligt dækker et forhold, kan regnskabsaflæggelsen altid falde tilbage på 

begrebsrammen. 

IFRS begrebsramme består af fire niveauer, hvoraf de to øverste niveauer er målsætningen med 

årsrapporten: 

1. Det generelle formål med finansiel rapportering (3.4.1) 

2. Kvalitative egenskaber af finansiel information (3.4.2) 

De nederste to niveauer er målesystemer i årsrapporten: 

3. Regnskabets bestanddele (3.4.3) 

4. Regnskabsteori (3.4.4) 

 

3.4.1 Det generelle formål med finansiel rapportering 

Det primære formål for IFRS begrebsrammen er at optimere nytteværdien for regnskabsbrugere og dermed 

skabe tillid og forståelse for årsrapporten. Den internationale begrebsramme for regnskabsaflæggelse 

sætter de overordnede linjer for regnskabsudarbejdelse og præsentation af finansiel information til 

eksterne regnskabsbrugere. 

Fundamentet for finansiel rapportering anses for at ligge i det generelle formål med finansiel rapportering. 

Ifølge IAS 1 er formålet med årsrapporten at give information om en virksomheds finansielle stilling, 

indtjening og pengestrømme, som er til nytte for regnskabslæser, når de skal træffe beslutning af 

økonomisk art. 

De primære regnskabsbrugere i henhold til den internationale regnskabsregulering er investorer, både 

eksisterende og potentielle, långivere samt andre kreditorer, som ikke kan efterspørge informationer 

direkte. Standarderne forsøger at skabe den information, der møder behovet fra det maksimale antal af de 

primære regnskabsbrugere, da de har så forskellige informationsbehov, at disse ikke nødvendigvis kan 

afdækkes på én gang. 

3.4.2 Kvalitative egenskaber af finansiel information 

Som beskrevet i afsnit 3.4.1 er hovedformålet med den finansielle rapportering, at regnskabslæser skal 

kunne træffe økonomiske beslutninger omkring det regnskabsaflæggende selskab. Derfor stiller den 

internationale begrebsramme kvalitative krav til, at en finansiel rapportering kan anses for skabe 

nytteværdi i forhold til økonomiske beslutninger. 

De kvalitative egenskaber for finansiel information bliver i IFRS begrebsrammen rangordnet i to niveauer. 

Det første er de fundamentale kvalitative karakteristika, som skal være på plads for, at den finansielle 

rapportering overhovedet er brugbar. Det andet niveau er forstærkende kvalitative egenskaber, som 

antages at øge nytteværdien af den finansielle rapportering. En uddybende beskrivelse af de enkelte 

egenskaber følger i de kommende afsnit.  
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I forbindelse med vurderingen af disse kvalitative egenskaber erkender begrebsrammen, at udarbejdelse af 

finansiel rapportering koster penge, og at der til hver en tid skal foretages cost/benefit analyse omkring, 

hvorvidt disse informationer bringer yderligere nytteværdi til den finansielle rapportering. 

 

Foruden de kvalitative egenskaber for den finansielle rapportering, forudsætter den internationale 

begrebsramme, at den finansielle rapportering bygger på flere forskellige grundlæggende forudsætninger, 

herunder periodisering samt going concern, som er indarbejdet i IAS 1, Præsentation af årsrapporten. 

3.4.2.1 Fundamentale kvalitative karakteristika 

Hvis regnskabsbruger ud fra den finansielle rapportering skal kunne foretage økonomiske beslutninger, 

fastslår IFRS begrebsrammen, at der er to fundamentale karakteristika, der skal være opfyldt, nemlig 

relevans og troværdig repræsentation. 

Det første fundamentale krav er, at informationerne skal være relevante. Hvorvidt finansielle informationer 

er relevante, vil bero på en vurdering omkring arten af information samt væsentlighed. Den internationale 

begrebsramme har samme definition af væsentlighed som den danske begrebsramme, nemlig at 

information må antages at være væsentlig, hvis den vil ændre regnskabsbrugers beslutning. IASB har 

erkendt, at det enkelte selskab skal definere væsentlighed, da der ikke kan gives et kvantitativt 

væsentlighedsniveau. 

Det vurderes, at dette første fundamentale krav under IFRS begrebsrammen afdækker Årsregnskabslovens 

§ 12 omkring, at årsrapporten/finansiel rapportering skal kunne støtte regnskabsbruger i deres økonomiske 

beslutninger omkring selskabet. 

Det andet fundamentale krav er, at informationerne skal være en troværdig repræsentation af selskabets 

finansielle stilling. Det bliver nærmere beskrevet som, at informationerne så vidt muligt skal være 

fuldstændige, neutrale og fri fra fejl31. Det vurderes i det store hele, at dette fundamentale krav kan 

sammenstilles med Årsregnskabslovens § 11 omkring retvisende billede af årsrapporten. 

3.4.2.2 Forstærkende kvalitative egenskaber 

Foruden de fundamentale kvalitative karakteristika fastsætter IFRS begrebsrammen fire egenskaber, der 

øger nytteværdien af den finansielle rapportering. De fire egenskaber er sammenlignelighed, 

verificerbarhed, rettidighed samt forstålighed, disse vil kort blive beskrevet nedenfor. 

Det fastslås, at hvis det er muligt for regnskabsbruger at sammenligne de enkelte selskabers finansielle 

rapportering, øger det nytteværdien i forbindelse med økonomiske beslutninger. Dette har været en af 

hjørnestenene i IASB’s arbejde omkring at udstede én samlet international regnskabsregulering, således at 

det er muligt at sammenligne finansiel rapportering, uanset hvorvidt den kommer fra Europa eller Asien 

etc. Derudover går sammenligneligheden ligeledes på, at den finansielle rapportering for det enkelte 

selskab er konsistent, således at der anvendes ensartede principper for indregning og måling år efter år, og 

ellers er dette behørigt oplyst i den finansielle rapportering. 

Verificerbarhed er ligeledes en af de forstærkende egenskaber for den finansielle information, og i 

Danmark har vi qua revisionspligten et højt niveau af verificerbarhed, da revisor vil verificere de væsentlige 
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dele af den finansielle rapportering og ellers skrive dette i deres revisionspåtegning – enten i form af 

forbehold eller supplerende oplysninger. 

I IFRS begrebsrammen er det en antagelse, at jo ældre den finansielle information er, jo mindre brugbar er 

den for økonomiske beslutninger, derfor er rettidighed (tidssvarende information) en forstærkende 

egenskab for den finansielle information. Der har de seneste mange år været et pres på at få den finansielle 

information så hurtigt som muligt ud til markedet, og med den nuværende informationsteknologi er det 

faktisk muligt at offentliggøre årsrapporter mv. inden for en måned efter balancedagen. 

IFRS begrebsrammen antager, at regnskabsbruger har den fornødne forretnings- og økonomiske viden til at 

forstå den finansielle information, hvis den ellers er præsenteret klart og kortfattet i overensstemmelse 

med de klassifikationer etc., som IFRS regulerer. I næste afsnit bliver der beskrevet omkring regnskabets 

bestanddele, som i en stor udstrækning indeholder de generelle definitioner for regnskabet, herunder 

hvordan disse indregnes og opgøres. 

3.4.3 Regnskabets bestanddele 

IFRS begrebsrammen definerer regnskabets bestanddele på overordnet niveau med en generel definition af 

aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter, omkostninger samt totalindkomst. Derudover er der for disse 

overordnede regnskabselementer generelle retningslinjer for, hvornår og hvordan disse skal indregnes og 

måles i årsrapporten. 

Aktiver er i IFRS begrebsrammen defineret som ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et 

resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden32. 

Forpligtelser er i henhold til IFRS begrebsrammen en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere 

begivenheder, hvis indfrielse forventes at medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer33.  

Egenkapital defineres grundlæggende som forskelsværdien mellem alle virksomhedens aktiver og alle 

virksomhedens forpligtelser34. 

Indtægter er i henhold til IFRS begrebsrammen defineret som stigninger i økonomiske fordele i 

regnskabsåret i form af tilgang og værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører vækst i 

egenkapitalen, bortset fra stigninger ved indskud fra ejere. Omkostninger er defineret som det modsatte af 

indtægter35. 

IFRS begrebsrammen definerer ligeledes en totalindkomst, som er ændringen i virksomhedens egenkapital i 

løbet af regnskabsåret som følge af begivenheder og forhold, der ikke stammer fra transaktioner med 

ejere. Totalindkomsten er baseret på kapitalvedligeholdelse og omfatter alle forskydninger i egenkapitalen, 

uagtet om det er realiseret eller urealiseret36. Investeringsejendomme kan være et godt eksempel på et 

aktiv, hvor der løbende bliver indregnet urealiserede gevinster i form af opskrivning på disse ejendomme. 
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Kapitel 4 Definition af investeringsejendomme 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de regnskabsmæssige definitioner af ejendomme, der indregnes i 

den eksterne rapportering med hovedvægt på investeringsejendomme. Øvrige ejendomstyper er medtaget 

for at give en forståelse for, hvordan grænsefladen er mellem de forskellige ejendomstyper og den 

forskellige regnskabsmæssige behandling af disse. 
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4.1 Regnskabsmæssig definition af ejendomme 
Den internationale regnskabsstandard, IAS 40, som regulerer den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme, er én af de oprindelige, ajourførte regnskabsstandarder. IAS 40 er ikke en 

industristandard, hvorfor anvendelsen af standarden afhænger af anvendelsen af ejendommen. 

Regnskabsmæssigt er der overordnet fire typer af ejendomme: 

 Investeringsejendomme 

 Domicilejendomme 

 Handelsejendomme 

 Ejendomme under opførsel. 

4.1.1 Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme defineres i IAS 40.5 som en virksomheds investering i grunde og bygninger med 

det formål at opnå afkast af den investerede kapital. Ved afkast forstås der lejeindtægter fra udlejning af 

ejendommen med fradrag for de omkostninger, der er forbundet med at udleje ejendommen. Afkastet kan 

også være kapitalgevinst ved videresalg37.  

En investeringsejendom kan også defineres ved, at den genererer pengestrømme, der stort set er 

uafhængige af virksomhedens øvrige aktiver – til forskel fra for eksempel domicilejendomme.  

IAS 40.8 giver følgende eksempler på investeringsejendomme38:  

 Grunde, der besiddes med langfristet kapitalgevinst for øje, snarere end for salg som led i 

virksomhedens normale drift 

 Grunde, der besiddes for en endnu ikke bestemt fremtidig anvendelse 

 Bygninger, der lejes ud under aftaler, som klassificeres som operationel leasing 

 Bygninger, der står tomme, men som besiddes med udlejningsformål for øje 

 Ejendomme under opførsel eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig anvendelse som 

investeringsejendomme. 

Formålet med ejendommen er afgørende for definitionen af ejendommen, for eksempel kan et 

datterselskab i en koncern eje en ejendom, som udlejes til moderselskabet. Ejendommen bliver i 

datterselskabet en investeringsejendom, hvorimod ejendommen på koncernniveau bliver en 

domicilejendom. 

Hvis en virksomhed selv anvender en del af en ejendom og udlejer resten af ejendommen, vil den del, der 

er udlejet, anses som investeringsejendom, hvis delene kan sælges separat. Kan ejendommens dele ikke 

sælges separat, vil ejendommen kun være en investeringsejendom, hvis en uvæsentlig del af ejendommen 

anvendes af virksomheden selv. Det beror på en individuel vurdering omkring ejendommens 

anvendelse/formål. 

IAS 40.9 afgrænser sig også fra ejendomme, der ikke kan defineres som investeringsejendomme, herunder 

ejendomme, som besiddes med henblik på videresalg, som er del af virksomhedens normale aktivitet, samt 
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ejendomme, virksomheden selv benytter som domicilejendom, eller påtænker at benytte som 

domicilejendom i fremtiden. Derudover afgrænses der også fra ejendomme, som udlejes til en anden 

virksomhed gennem en finansiel leasingkontrakt.  

4.1.2 Domicilejendomme 

Domicilejendomme er i henhold til IAS 40.9 defineret som:   

”Ejendomme, der i væsentligt omfang benyttes af virksomheden til administration, produktion eller i 

forbindelse med handel med varer eller tjenesteydelser mv.” 

Domicilejendomme skal behandles efter IAS 16 – Materielle anlægsaktiver, hvor de i lighed med IAS 40 

indregnes til kostpris. Den efterfølgende måling er dog forskellig mellem de to standarder, da materielle 

anlægsaktiver som udgangspunkt måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.  

I henhold til IAS 16.31 kan domicilejendomme dog måles til dagsværdi, hvis de vælger at måle hele deres 

aktiv klasse (fx grunde og bygninger) til dagsværdi. Til forskel fra IAS 40 skal en opskrivning, som følge af 

dagsværdiregulering i henhold til IAS 16.39, foretages som anden totalindkomst, og der skal oprettes en 

særskilt reserve på egenkapitalen hertil. 

4.1.3 Handelsejendomme 

Handelsejendomme afgrænser sig fra investeringsejendomme ved, at disse er opført eller anskaffet med 

videresalg for øje inden for en kortere årrække39. Tidshorisonten for et realiseret salg er højest omkring to 

til tre år.40  

Det vil sige, at hvis en ejendom udelukkende besiddes med henblik på videresalg, betragtes ejendommen 

som handelsejendom og skal behandles som varebeholdninger under IAS 241. Dette gælder også 

investeringsejendomme, hvor der er truffet beslutning om at sælge ejendommen. I så fald vil denne overgå 

til varebeholdning.  

Beslutter en virksomhed, for eksempel på grund af markedssituationen, at en ejendom der er bestemt til 

salg i stedet skal lejes ud og dermed overgå til investeringsejendomme, er det ført på det tidspunkt der er 

indgået en lejekontrakt for ejendommen, at ejendommen kan klassificeres om jf. IAS 40.57.d. 

Handelsejendomme indregnes i henhold til IAS 2 til kostpris og måles efterfølgende til 

nettorealisationsværdi. IAS 2 tillader ikke opskrivning eller afskrivninger af handelsejendomme, da disse er 

klassificeret som varebeholdninger.  

4.1.4 Ejendomme under opførsel 

Ejendomme under opførsel med henblik på fremtidig anvendelse som investeringsejendomme skal efter 1. 

januar 2009 behandles efter reglerne i IAS 40. Opføres ejendommene med henblik på salg ved 

færdiggørelsen skal ejendommene behandles i henhold til IAS 2 – Varebeholdninger.  

  

                                                           
39

 IFRS 2010 – Standarder og fortolkningsbidrag, på dansk, side 600 
40

 Indregning og måling af investeringsejendomme, side 3 
41

 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder, side 738 



Kapitel 5 – Indregning og måling af investeringsejendomme 
 

25 
 

 

Kapitel 5 Indregning og måling af investeringsejendomme 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de regnskabsmæssige krav til indregning og måling af 

investeringsejendomme for børsnoterede selskaber.  Indregning og måling af investeringsejendomme er 

reguleret i IAS 40.  Fokus i kapitlet vil være på beskrivelse af kravene til måling af dagsværdi, hvor der 

grundlæggende er tre muligheder, nemlig: sammenlignelige ejendomstransaktioner, eksterne vurderinger 

eller afkastbaserede modelberegninger. Til sidst beskrives hvordan finanskrisen har påvirket indregning og 

måling af investeringsejendomme, samt hvilke reaktioner regnskabsregulatorerne har haft på finanskrisen. 
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5.1 Indregning 
Investeringsejendommene indregnes i årsrapporten første gang jf. IAS 40.16, når det er sandsynligt, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og investeringsejendommens værdi kan måles 

pålideligt, det vil i praksis være overtagelsesdagen42. 

Det vil sige den dag, virksomheden for eksempel får ret til at opkræve husleje, men også har forpligtet sig til 

at afholde omkostninger i forbindelse med driften af ejendommen. Overtagelsesdagen er ikke den dag, der 

underskrives en salgsaftale.  

Første indregning skal ske til kostpris jf. IAS 40.20. Kostprisen opgøres som de omkostninger, der er 

medgået til at anskaffe ejendomme indtil det tidspunkt, hvor ejendommen er overtaget. 

Omkostninger, der typisk vil indgå i anskaffelsessummen, er jf. IAS 40.21 omkostninger som honorar til 

mægler, advokat og tinglysningsomkostninger. Dog skal det bemærkes, at omkostninger, der vedrører 

optagelse af finansiering af købet, ikke skal tillægges ejendommens kostpris, men medtages i kostprisen for 

gælden43. 

I og med at indregning sker til kostpris, kan selskaber, der gør et godt køb, dermed opnå en opskrivning på 

ejendommen fra dag ét, når denne måles til dagsværdi. Dette gælder især, hvis man køber på tvangsaktion 

eller fra en sælger, der har været tvunget til salg af for eksempel deres finansieringskilde. 

5.2 Måling 
I henhold til IAS 40 kan investeringsejendomme enten måles til dagsværdi eller til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger efter IAS 16.  

Ved dagsværdi forstås der, at ejendommen måles til den værdi, ejendommen har på balancedagen. Det vil 

sige til de faktiske forhold og den aktuelle markedssituation, der findes på balancedagen. Der skal ikke 

tages hensyn til fremtidige moderniseringer eller udvidelser af ejendommen, når dagsværdien skal måles. 

Jf. IAS 40.30 vil valget af enten kostprismetoden eller dagsværdimetoden gælde for alle virksomhedens 

investeringsejendomme. Det er kun muligt at skifte målemetode, hvis den nye målemetode giver et mere 

retvisende billede. I IAS 40.31 er det anført udtrykkeligt, at der ikke er stor sandsynlighed for, at ændringen 

fra dagsværdi til kostpris vil give et mere retvisende billede. Så vælger en virksomhed én gang 

dagsværdimetoden, kan de som udgangspunkt ikke ændre dette44.  

I de tilfælde hvor det ikke er muligt, for en virksomhed løbende at opgør en investeringsejendom til 

dagsværdi skal virksomheden følge praksis i IAS 40.53-55. 

I forbindelse med opførsel af ejendomme kan det i visse tilfælde være svært, at opgør en dagsværdi 

pålideligt. Forventer virksomheden, at dagsværdien efter opførslen, kan opgøres pålideligt, skal målingen 

under opførslen foretages til kostpris indtil en dagsværdi kan måle pålideligt. Skulle det mod forventning 

ikke være muligt, at måle den færdige investeringsejendom til dagsværdi skal ejendommen behandles efter 
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IAS 16. Dog må en virksomhed der har målt deres ejendomme under opførsel til dagsværdi, ikke ved 

færdiggørelsen af ejendomme ikke konkludere, at dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt.  

Fastslår en virksomhed, at en investeringsejendom ikke løbende kan opgøres til dagsværdi, skal denne 

investeringsejendom måles efter kostprismodellen i IAS 16. Virksomheden skal herefter behandle denne 

investeringsejendom efter IAS 16 til den afhændes.   

Virksomheden skal i det tilfælde, at det har været nødvendigt, at indregne én investeringsejendom til 

kostpris, indregne virksomhedens øvrige investeringsejendomme til dagsværdi.45 

5.2.1 Måling til dagsværdi 

Der findes flere forskellige metoder til at fastlægge dagsværdien af en investeringsejendom. Ved et aktivt 

marked kan målingen tage udgangspunkt i de seneste markedstransaktioner eller markedspriser på 

investeringsejendomme. Med et ejendomsmarked, der er hårdt ramt af finanskrisen, kan det være svært at 

finde sammenlignelige sammenligning ejendomshandler. 

5.2.1.1 Sammenlignelige markedstransaktioner 

Det er angivet i IAS 40.42, at dagsværdien af en investeringsejendom er prisen, hvor ejendommen kan 

handles mellem kyndige, villige og uafhængige parter efter et armslængdeprincip. Der bliver specifikt 

nævnt, at både den villige sælger og køber er vel informeret om ejendommens stand og karakteristika. Det 

bliver ligeledes fastslået i IAS 40.43, at sælger ikke må være over-ivrig eller tvungen, hvis dette skal kunne 

betragtes som værende markedsvilkår og dermed korrekt dagsværdi46.  

På baggrund af den indledningsmæssige beskrivelse af finanskrisen i kapitel 2 er det vurderet, at 

fastsættelsen af dagsværdien ud fra markedstransaktioner har været vanskelig siden 2007/2008, da der for 

det første har været et faldende antal ejendomshandler, og for det andet, at volatiliteten i 

ejendomspriserne har været stor. 

Et andet aspekt, der vanskeliggør målingen til dagsværdi ud fra de faktiske ejendomstransaktioner, er at 

disse ikke nødvendigvis kan betragtes som værende på almindelige markedsvilkår. Det vurderes, at en stor 

andel af transaktionerne højst sandsynligt har været gennemført med en over-ivrig sælger, enten på grund 

af pres fra finansieringskilder eller af andre grunde.. Derudover har der i kriseperioden været en del 

ejendomme, som har været overtaget af finansieringskilder, som har haft pant i ejendommene. Den 

efterfølgende afhændelse af ejendommene er ikke nødvendigvis på markedsvilkår, da finansieringskilderne 

for det første gerne vil have ejendommene væk fra deres balance og derudover ”blot” fokuserer på at få 

deres eget kreditmellemværende vedrørende ejendommen dækket ind ved salget.  

Det vurderes derfor, at der ikke har været et aktivt marked igennem finanskrisen, hvorfor de børsnoterede 

selskaber bør tage udgangspunkt i vurdering fra ekstern vurderingsmand eller anvende afkastbaserede 

modeller.  
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5.2.1.2 Vurdering af ekstern vurderingsmand 

I henhold til IAS 40.32 er det en klar anbefaling - men ikke et krav – at anvende ekstern ekspertise til 

vurderingen af ejendommene47. 

The International Valuation Standards Board (IVSB) er en uafhængig, international organisation på linje 

med IASB, bortset fra at de er standardudstedere af værdiansættelsesstandarder for International 

Valuation Standards Council (IVSC). IVSC er udsteder af de internationale værdiansættelsesstandarder 

(International Valuation Standards48), og formålet hermed er at skabe en begrebsramme, som sikrer valide 

og konsistente værdiansættelsesvurderinger49. 

IVS er opbygget med grundlæggende standarder (100 series), som er gældende for alle 

værdiansættelsesopgaver, hvortil der dog kan forekomme præciseringer samt yderligere krav i andre af 

standarder. Disse øvrige standarder er opdelt i formål standarder (200 series) samt aktiv standarder (300 

series). Som eksempel fra de enkelte standard serier kan nævnes IVS 201.01, som regulerer 

værdiansættelsesopgaver omkring dagsværdi efter IFRS (finansiel rapporterings formål) samt IVS 303.03, 

som regulerer værdiansættelse af investeringsejendomme under opførsel (aktivtypen bestemmer 

reguleringen). 

I henhold til den generelle standard 101, punkt 6 defineres markedsværdien som ”den vurderede pris som 

ejendommen ville kunne handles for på værdiansættelsesdagen mellem en villig køber og villig sælger på 

markedsvilkår (arm’s-length) efter nødvendig markedsføring, således at parterne hver har handlet kyndigt, 

forsigtigt og uden nogen former for tvang”50. Denne definition stemmer overens med definitionen af 

dagsværdi i IFRS’s regnskabsstandarder.  

Internationale vurderingsmænd kan altså i henhold til IVS tilbyde vurderingsrapporter, som har den 

finansielle rapportering som formål. IVS 201.01 omhandler dagsværdi under IFRS, hvor denne er opbygget 

efter kravene til dagsværdi opgørelser i IFRS51, herunder flere af definitionerne etc. fra IFRS 13, som bliver 

nærmere beskrevet i afsnit 5.3.3.  

Et af grundelementerne omkring den eksterne vurdering er, at vurderingen bliver foretaget af en 

vurderingsmand, der har et indgående kendskab til den ejendomstype, der skal vurderes. Ligesom 

vurderingsmanden skal have erfaring og kendskab til markedet52. I vurderingsrapporter i henhold til IVS skal 

det bekræftes, at vurderingsmanden vurderes at have det fornødne kendskab og viden til at kunne foretage 

den uafhængige vurdering, hvilket derfor vurderes at opfylde kravene i IFRS standarderne53. 

Det antages, at denne dagsværdimetode qua finanskrisen giver det mest retvisende billede af 

investeringsejendommenes værdi. Det må forventes, at disse vurderingsrapporter tager højde for alle 

relevante forhold, for eksempel at i et marked, hvor der sker en stor opbremsning, som i 

ejendomsbranchen, kan forudsætningerne som afkastkravet ændre sig hurtigere end tidligere. Dette gør, at 
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det er vigtigt, at vurderingen bliver foretaget, når den skal bruges, og at den ikke bliver ”forældet”. 

Vurderingsrapporterne vil selvfølgelig være baseret på nogle forudsætninger om, at vurderingsmanden har 

modtaget alle nødvendige oplysninger fra det regnskabsaflæggende selskab samt at disse informationer er 

korrekte. 

Det vurderes, at IASB er enig i, at måling på baggrund af ekstern vurderingsmand giver det mest retvisende 

billede i illikvide markeder. Begrundelsen for at anvendelsen af eksterne vurderingsmænd kun er en kraftig 

anbefaling, og ikke et krav i regnskabsstandarden, er, som nævnt i afsnit 3.4.2, hensynet til cost/benefit 

samt derudover, at ikke alle har adgang til uafhængige vurderingsmænd med den fornødne kompetence. 

5.2.1.3 Afkastbaserede modeller 

Som tidligere nævnt kan det i praksis være svært at finde sammenlignelige handelspriser på nyligt 

gennemførte handler med ejendomme, der har samme beliggenhed, vedligeholdelsesstand mv. Derudover 

kan det som nævnt i afsnit 5.2.1.2 vurderes, at det ikke er omkostningsmæssigt forsvarligt at bruge ekstern 

vurderingsmand. Der kan derfor benyttes almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og –teknikker 

til at opgøre den skønnede markedsværdi. 

De to mest anvendte modeller til at måle investeringsejendomme til dagsværdi er 

normalindtjeningsmodellen – også kaldet den simple afkastbaserede model og DCF-modellen.54 

Normalindtjeningsmodellen er den mest benyttede i Danmark, dog er DCF-modellen ved at komme mere 

frem.55 Dette kommer ligeledes til udtryk i regnskabsanalysen, hvor der af de fem udvalgte selskaber kun er 

ét selskab, som anvender DCF-modellen.  

5.2.1.3.1 Normalindtjeningsmodellen 

Normalindtjeningsmodellen tager udgangspunkt i, at ejendommen giver et stabilt afkast år efter år. 

Modellen er simpel, ukompleks og har en letforståelig sammenhæng. Modellen kan ved korrekt 

anvendelse, af folk med den nødvendige ekspertise, kunne generere lige så retvisende dagsværdier som en 

model med tilbagediskontering over en længere budgetperiode. Ud over at modellen er let tilgængelig, er 

den også let at dokumentere, da den er bygget op af simple regnetekniske sammenhænge. 

Der tages ligeledes udgangspunkt i, at der ikke er de store inflatoriske påvirkninger på huslejeindtægterne 

og driftsomkostningerne. I modellen foretages der ikke tilbagediskontering, og der beregnes kun ud fra det 

forventede driftsresultat for ejendommen i et ”normalt” år.56 

Opgørelse af dagsværdien ved brug normalindtjeningsmodellen kan opdeles i følgende tre faser: 

1. Opgørelse af nettodriftsresultat 

2. Opgørelse af afkastkravet 

3. Regulering af særlige forhold 
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Fase 1: Opgørelse af nettodriftsresultat 

Ejendommens nettodriftsresultat opgøres ved først at opgøre de forventede lejeindtægter og derefter at 

fratrække de forventede driftsomkostninger. Driftsomkostningerne kan blandt andet bestå af skatter og 

afgifter, el, forsikringer, vicevært, vedligeholdelse og administration.  

På baggrund af de indgåede lejekontrakter bliver lejeindtægterne opgjort. Hvis der i ejendommen er 

ulejede arealer eller lokaler, skal der benyttes en skønnet lejeindtægt svarende til den forventede 

lejeindtægt, som de ulejede lejemål vil kunne indbringe. Der skal ligeledes tages stilling til, om der 

forventes tomgang i ejendommen, og dette skal fratrækkes den forventede lejeindtægt. I de tilfælde, hvor 

der ikke kan benyttes en repræsentativ normalindtjening som en forudsætning, vil modellen give anledning 

til væsentlige fejlskøn ved fastsættelsen af dagsværdien.57 Da der i modellen kun anvendes et enkelt års 

forventet lejeafkast, kan den manglende tilbagediskontering blive en ulempe. 

Vedligeholdelsesomkostninger fastsættes på baggrund af gennemsnitlige omkostninger for et normalt år. 

Der tages derfor ikke i modellen højde for den aktuelle placering af vedligeholdelsesomkostningerne i de 

kommende år.  

Fase 2: Opgørelse af afkastkravet 

Et afkastkrav skal afspejle den forrentning, som en uafhængig og villig part ville kræve ved købet af en 

ejendom.  

Ved fastsættelse af afkastkravet benyttes en række samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold.  

Dette kan være inflation samt lav- og højkonjunktur. Det kan også være renteniveauet, som kan indikeres af 

den lange obligationsrente på realkreditobligationer58.  

Nedenstående graf viser udviklingen i obligationsrenten i årrækken 2007 til 2011. Renten har, som grafen 

viser, generelt været faldende i årrækken.  

 

Figur 5.1 
 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning med tal fra Danmarks Statistik 
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Derudover fastsættes afkastkravet ud fra en række individuelle kvalitetsforhold for den enkelte ejendom. 

Disse kvalitetsforhold kan være59: 

Ejendomstype: Her ses der på, hvilke lejemål ejendommen indeholder. Der kan være beboelse eller 

erhvervslejemål. Ejendommen kan have den ene form for lejemål eller en blanding af begge former. 

Ejendommens beliggenhed: Beliggenheden kan påvirke, hvor attraktiv en ejendom er. Der kan være stor 

forskel på, om ejendommen ligger i en stor by, for eksempel København, eller i et udkantsområde. En god 

beliggenhed vil dermed bevirke, at afkastkravet bliver mindre. 

Vedligeholdelsesstand: Her ses på ejendommens stand, og om der skal bruges mange ressourcer på 

vedligeholdelse af ejendommen. Er ejendommen godt vedligeholdt, vil afkastkravet blive mindre. 

Lejernes betalingsevne: Her ses der på, om lejerne i ejendommen gode betalere, og om falder betalingen til 

tiden. Er lejerne dårlige betalere, kan det påvirke driften af ejendommen og dermed have en negativ 

indflydelse på afkastkravet, der kan blive højere. 

Lejekontrakternes betingelser: Lejekontrakter, der er uopsigelige i en længere periode, er med til at skabe 

sikkerhed omkring lejeindtægterne, og det har dermed positiv påvirkning på afkastkravet, der bliver 

mindre. Omvendt kan det skabe usikkerhed, hvis alle lejekontrakterne har kort opsigelse fra lejerens side. 

Ligeledes kan fraflytningskravene spille ind, da det kan få en påvirkning, hvis udlejere skal istandsætte 

lejemålet, efter at lejer er fraflyttet. 

Antal udlejede lejemål – tomgang: For mange tomme lejemål og dermed tomgang i ejendommen kan give 

et højere afkastkrav. Tomgangen kan antyde, at ejendommen ikke er så attraktiv eller for eksempel har en 

mindre attraktiv beliggenhed. 

Alternative udlejningsmuligheder: Er ejendommen indrettet til en bestemt type lejer, og er den indrettet 

efter dette formål, kan det give problemer ved genudlejning, og det har dermed påvirkning på afkastkravet, 

der kan blive højere. Er ejendommen tværtimod indrettet, så den henvender sig til forskellige lejere og er 

fleksibel i indretningen, kan det virke afkastkravet modsat. 

Udbud og efterspørgsel: Jo større efterspørgslen er efter den type ejendom, jo mindre risiko er der, hvilket 

mindsker afkastkravet. Ved stort udbud vil afkastkravet blive højere, da ejendommen skal konkurrere med 

flere ejendomme af samme type.   

Afkastkravet er afgørende i fastsættelsen af ejendommens værdi og selv marginale udsving på afkastkravet 

kan få stor betydning for ejendommens værdi. 

Der bliver jævnligt udsendt analyser fra en række ejendomsmæglere, som kan benyttes til at fastsætte 

afkastkravet på et passende niveau. For eksempel sender Colliers en markedsanalyse ud hvert kvartal, der 

viser afkastkrav for de tre områder; retail, kontor og industri. Nedenstående graf viser udviklingen på 

afkastkravet på de tre områder i perioden fra 4. kvartal 200860 til 1. kvartal 201261: 
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Figur 5.2 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning – ud fra Colliers Status 2008 til 2012 

 

Sammenholdt med grafen i figur 5.1 ses det, at obligationsrenten sidst i perioden er væsentlig lavere end 

afkastkravet, hvilket antyder en større risikopræmie sidst i analyseperioden. 

Efter beregning af ejendommens driftsafkast, divideres dette med afkastkravet i procent for at finde 

dagsværdien før eventuelle reguleringer af særlige forhold. 

Nettodriftsresultat / afkastkravet = Værdi af ejendommen for reguleringer 

Fase 3: Regulering af særlige forhold 

Efter at have divideret afkastkravet op i nettoresultatet, korrigeres værdien for særlige forhold. Dette kan 

blandt andet være fradrag for opsatte vedligeholdelsesomkostninger eller tillæg af forrentning af 

depositum eller forudbetalinger62. 

Efter regulering af særlige forhold fremkommer værdien af ejendommen. Figur 5.3 viser et eksempel på 

beregning af dagsværdien ud fra normalindtjeningsmetoden.  
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Figur 5.3 

Fase 1 Lejeindtægter 1.500.000 
 Driftsomkostninger 500.000 
 Nettodriftsresultat 1.000.000 

   
Fase 2 Afkastkrav 5 % 

 Værdi af ejendommen før reguleringer 20.000.000 

   
Fase 3 Reguleringer  

 Fradrag for opsatte vedligeholdelsesomkostninger -1.250.000 

 
Tillæg for forrentning af depositum / forudbetalt leje 

750.000 

   
 

Værdi af ejendommen 
19.500.000 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af figur fra ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF- modellen” side 13 

 

Jf. fase 2 er afkastkravet afgørende i fastsættelsen af ejendommens værdi, og udsving, som bare er 

marginale, kan få stor betydning for ejendommens dagsværdi. Nedenfor er det illustreret i en 

følsomhedsanalyse, hvilken betydning det får for ejendommens værdi ved ændring af forretningskravet. 

Følsomhedsanalysen tager udgangspunkt i beregningen i figur 5.3.  

 

Figur 5.4 

Afkastkrav 4,50 % 4,75 % 5,00 % 5,25 % 5,50 % 

Værdi af ejendommen før reguleringer i t.kr. 22.222 21.053 20.000 19.048 18.182 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ændringen vil påvirke virksomhedens resultat i forbindelse med værdireguleringen. Dette vil ligeledes 

påvirke virksomhedens egenkapital og dermed virksomhedens indre værdi. Som det ses i udregningerne i 

figur 5.4, kan bare en ændring på +/- 0,25 % betyde, at ejendommens værdi ændrer sig med ca. 1 million kr. 

5.2.1.3.2 DCF-modellen 

DCF-modellen er mere teoretisk korrekt og dynamisk. Modellen bliver dynamisk ved, at der er fokus på de 

fremtidige, forventede pengestrømme. Modellen tager derfor højde for såvel nutids- og 

fremtidsperspektiver i forhold til normalindtjeningsmodellen og er langt mere specifik end 

normalindtjeningsmodellen. 

I denne model ses der dels på den værdi, der er opnået fra cash flowet i en budgetperiode samt på et 

terminalår, der angiver værdien af investeringsejendommen efter budgetperioden – terminalværdien. 
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Opgørelse af dagsværdien ved brug af DCF-modellen kan opdeles i følgende fem trin63:  

1. Bestemmelse af cash flowet (driftsafkastet) i budgetperioden 

2. Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag 

3. Bestemmelse af terminalværdien  

4. Tilbagediskontering af terminalværdien til i dag 

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

Trin 1: Bestemmelse af cash flowet i budgetperioden 

Der foretages en deltaljeret budgettering for driften i hvert af de enkelte regnskabsår, da markedsværdien 

opgøres ud fra det forventede, fremtidige, frie cash flow fra ejendommens drift. En forskel fra 

normalindtjeningsmodellen er, at detaljeringsgraden i DCF-modellen er større, og at det ved denne model 

kræver et stort arbejde ved udarbejdelsen, da det er vigtigt, at forudsætningerne for modellen bliver så 

korrekte så muligt, så anvendeligheden af modellen bliver så pålidelig som muligt. 

Det frie cash flow udgør bruttolejen fra ejendommen fratrukket de samlede udgifter fra driften af 

ejendommen. Eksempler på indtægter og udgifter er følgende64: 

Indtægter: 

 Lejeindtægter for lejemål 

 Lejeindtægter for parkeringspladser, reklameskilte mv.  

 Lejereguleringer, hvis det forventes, at lejen kan hæves (eller sænkes) 

 Lejestigninger på basis af aftaler i lejekontrakter 

 Lejestigninger på basis af forventninger til almindelige prisudviklinger 

Udgifter: 

 Ejendomsskatter, administration, vicevært, forsikringer mv. 

 Investeringer der er nødvendige for, at lejen kan hæves 

 Øvrige investeringer 

 Forventede omkostninger til tomgang 

 Vedligeholdelsesudgifter, eventuelt ud fra en vedligeholdelsesplan 
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Figur 5.5 viser et eksempel på opstilling af et cash flow65. 

 

Figur 5.5 

Budgetteret cash flow for en 10-årig periode.             

         

T.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 - 8 År 9 År 10 

Lejeindtægter 1.500 1.530 1.572   1.851 1.902 

Andre indtægter 0 0 0   0 0 

Tomgang 0 -10 -10   0 0 

Forrentning af deposita 0 0 0   0 0 

       
Bruttoleje 1.500 1.520 1.562   1.851 1.902 

          

          

Driftsudgifter -400 -411 -422   -497 -511 

Ejendomsskatter og afgifter -50 -50 -50   -50 -50 

Ejendommens andel af varme og fællesudgifter 0 0 0   0 0 

Administration -100 -103 -106   -124 -128 

Udvendig vedligeholdelse -75 -77 -79   -93 -96 

Indretningsudgifter / investeringer 0 0 -700   0 0 

       
Udgifter i alt -625 -641 -1.357   -765 -785 

          

Cash flow 875 879 205   1.086 1.118 

         

Faktorer:        

- Indtægter og udgifter stiger med inflationen. I eksemplet er der benyttet en inflation på 2,76 %, som er den 
gennemsnitlige inflation i 2011. 

- Ejendomsskatter og afgifter er ikke reguleret med inflationen, da evt. stigninger betales af lejeren. 

- Under "Indretningsudgifter / investeringer" er der i år 3 valgt at indregne en udgift på t.kr. 700. 
 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved fastsættelsen af budgetperiodens længde, skal der tages højde for, om der er særlige forhold omkring 

ejendommen, som for eksempel igangværende projekter, således at de indregnes inden budgetperiodens 

udløb. En budgetperiode skal derfor løbe frem til, at der er et stabilt cash flow fra ejendommen. Oftest 

anvendes der en 10-årig periode.66  

I DCF-modellen vil forudsætningerne komme til at fremstå klart og tydeligt, herunder alle ”ikke normale” 

ind- og udbetalinger. Modellen gør det ligeledes muligt at planlægge de nødvendige vedligeholdelser, der 

vil komme i budgetperioden.  
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Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag 

Ved hjælp af en diskonteringsrente kan ejendommens værdi bestemmes ved at tilbagediskontere cash 

flowet til udgangspunktet. Diskonteringsrenten skal fastsættes for hver enkelt ejendom og er afhængig af 

både ejendomsrelaterede faktorer og af makroøkonomiske forhold. 

Diskontorenten indeholder både den risikofri rente og en risikopræmie. Som udgangspunkt bør 

diskontorenten vælges som den risikofrie rente, for eksempel en 10-årig statsobligation. Der bør også tages 

stilling til en risikopræmie, der kan afspejle den risiko, der er ved at investere i ejendomme.67 

I DCF-modellen er der taget højde for inflationen, og derfor kan diskonteringsrenten ikke direkte 

sammenlignes med afkastkravet, der anvendes i normalindtjeningsmodellen. En anden forskel på de to 

modeller er, at DCF-modellen i højere grad tager højde for de risici, der er i budgetperioden.68 

Figur 5.6 illustrerer tilbagediskontering af cash flowet. 

 

Figur 5.6 

T.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 - 8 År 9 År 10 

Lejeindtægter 1.500 1.530 1.572  1.851 1.902 
Andre indtægter 0 0 0  0 0 
Tomgang 0 -10 -10  0 0 
Forrentning af deposita 0 0 0   0 0 
       
Bruttoleje 1.500 1.520 1.562  1.851 1.902 
         
         
Driftsudgifter -400 -411 -422  -497 -511 
Ejendomsskatter og afgifter -50 -50 -50  -50 -50 
Ejendommens andel af varme og 
fællesudgifter 0 0 0  0 0 
Administration -100 -103 -106  -124 -128 
Udvendig vedligeholdelse -75 -77 -79  -93 -96 
Indretningsudgifter / vedligeholdelse 0 0 -700   0 0 
       
Udgifter i alt -625 -641 -1.357  -765 -785 
         
Cash flow 875 879 205  1.086 1.118 
         
Tilbagediskontering, 7,75 % 875 816 177  598 571 
       
       
Beregning af den tilbagediskonterede værdi:  879 205  1.086 1.118 

   (1+0,0775) (1+0,0775)
2
  (1+0,0775)

8
 (1+0,0775)

9
 

        
- Det forudsættes, at lejen er forudbetalt, hvorfor det første års cash flow ikke tilbagediskonteres. 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Trin 3: Bestemmelse af terminalværdien  

En budgetperiode, for eksempel en 10-årig periode, afsluttes med et terminalår. Terminalåret betragtes 

som den del af cash flowet, hvor det ikke længere giver mening at tage stilling til tidsspecifikke 

pengestrømme på grund af tidshorisonten, og der vil derfor være tale om en gennemsnitsbetragtning. 

Terminalåret kan også betragtes som et normalår og er et udtryk for forventningerne til det evige cash 

flow.  

Værdien af ejendommens cash flow findes efter budgetperioden med udgangspunkt i terminalåret. Den 

tilbagediskonterede terminalværdi er en meget central del af DCF-modellen, da den udgør mellem 40 og 60 

procent af ejendommens samlede værdi.69 

I terminalåret er diskonteringsrenten som udgangspunkt den samme som i budgetperioden, dog er den i 

terminalåret eksklusiv inflationen. Der kan opstå forhold, der taler for, at risikoen i cash flowet ændres 

fundamentalt i løbet af terminalperioden, hvorfor man kan overveje at ændre diskonteringsrenten i 

terminalåret, så den nye risikoprofil afspejles. Der skal dog meget markante ændringer til, før der bør ske 

en ændring i diskonteringsrenten.  

 

Figur 5.7 

 

- Afkastkravet er sat til 5 % (Diskonteringsfaktor - inflationen = 7,75 - 2,75) 

Kilde: Egen tilvirkning  
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 Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, side 12 

T.kr. År 1 År 2 År 3 År 4 - 8 År 9 År 10 Terminalår 

Lejeindtægter 1.500 1.530 1.572  1.851 1.902 1.955 
Andre indtægter 0 0 0  0 0 0 
Tomgang 0 -10 -10  0 0 0 
Forrentning af deposita 0 0 0   0 0 0 
        
Bruttoleje 1.500 1.520 1.562  1.851 1.902 1.955 
          
          
Driftsudgifter -400 -411 -422  -497 -511 -525 
Ejendomsskatter og afgifter -50 -50 -50  -50 -50 -50 
Ejendommens andel af varme og 
fællesudgifter 0 0 0  0 0 0 
Administration -100 -103 -106  -124 -128 -131 
Udvendig vedligeholdelse -75 -77 -79  -93 -96 -98 
Indretningsudgifter / investeringer 0 0 -700   0 0 -70 
        
Udgifter i alt -625 -641 -1.357  -765 -785 -875 
          
Cash flow 875 879 205  1.086 1.118 1.080 
 
        

Terminalværdi: 
Cash flow  1.080 

=    21.598  
 

Afkastkrav  0,05  
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Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdien til i dag 

Ligesom cash flowet i budgetperioden skal terminalværdien tilbagediskonteres med diskonteringsrenten. 

Figur 5.8 

Nutidsværdi: 
Terminalværdi 

 

21.598 
=   10.239 

(1+diskonteringsfaktor)
10

 (1+0,0775)
10

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 5: Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier 

Ejendommens dagsværdi fremkommer ved summen af det tilbagediskonterede cash flow fra 

budgetperioden og den tilbagediskonterede terminalværdi. 

 

Figur 5.9 

Summen af tilbagekonteringen
70

  6.468 

Tilbagediskonteret terminalværdi  10.239 

Ejendomsværdi (i t.kr)  16.707 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.2.2 Finanskrisens påvirkning på modelbaseret måling af investeringsejendomme 

Opbremsningen på ejendomsmarkedet har gjort det mere nødvendigt at gennemgå de data og 

forudsætninger, der bliver benyttet i beregningerne af ejendommens værdi. Data og forudsætningerne skal 

i et illikvidt marked udfordres mere, da det i sådan et marked ikke er muligt at sammenligne med de 

handler, der sker, da disse er ganske få. 

I udgangspunktet er der ikke forskel på de to afkastbaserede modeller i et illikvidt marked, dog har DCF-

modellen en klar fordel, da denne model lettere kan tage højde for udviklingen i de underliggende 

variabler. Der kan ligeledes opstilles følsomhedsanalyser, der for eksempel kan vise konsekvenserne, hvis 

der er et faldende niveau i lejeindtægterne, eller der i en længere periode er tomgang i nogle af lejemålene.  

Ved benyttelse af en af de to modeller, er det generelt vigtigt i et illikvidt marked at få opstillet et cash flow, 

der afspejler virkeligheden bedst muligt, og at det valgte afkastkrav ligeledes afspejler den 

markedssituation, der er. Lejeniveauet og afkastkravet kan man i nogle dele af landet (København, Århus og 

Trekantsområdet) få en indikation af, ved at se på et markedsbarometer, der udgives af de store 

erhvervsmæglere. Hvis disse ikke kan benyttes, og der ikke er sammenlignelige handler, er det nødvendigt 

at estimere afkastkravet. Afkastkravet består som nævnt i afsnit 5.2.1.2.1 af den risikofrie rente samt en 

risikopræmie. 
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Det er dog vigtigt, at man ved udarbejdelse af modellerne i et illikvidt marked vælger, om den usikre 

markedssituation skal afspejles i enten et reduceret cash flow eller i et forøget afkastkrav, så der ikke tages 

højde for usikkerheden to gange.72  

5.3 Regnskabsregulatorernes reaktion på finanskrisen 
I kølvandet på finanskrisen har både standardudstedere og nationale myndigheder reageret. IASB har 

publiceret en vejledning til værdiansættelse og oplysninger omkring dagsværdi på finansielle instrumenter 

handlet på inaktive markeder. I Danmark har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udarbejdet et notat omkring 

korrekt indregning og måling af investeringsejendomme. IASB har endvidere udstedt en ny 

regnskabsstandard, som skal fungere som én samlet standard omkring opgørelse af dagsværdi, herunder 

krav til måling og oplysninger i årsrapporterne aflagt efter IFRS.  

5.3.1 IASB Expert Advisory Panel 

Finanskrisen bevirkede, at IASB i maj 2008 valgte at benytte muligheden for, som nævnt i afsnit 3.1.2, at 

nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende den ændrede markedssituation i den finansielle verden. Det blev et 

såkaldt ekspertudvalg, kaldet IASB Expert Advisory Panel, som fik til opgave at udarbejde en vejledning i, 

hvorledes finansielle instrumenter skulle værdiansættes, samt hvilke oplysninger der var nødvendige, når 

markederne ikke længere var effektive73. Ekspertudvalget publicerede i oktober 2008 en rapport med klare 

anbefalinger til, hvilke faktorer etc. de primære regnskabsbrugere skulle være opmærksomme på, samt 

hvilke yderligere oplysninger der var nødvendige i forbindelse med inaktive finansielle markeder. 

Rapporten er rettet mod værdiansættelse og oplysninger vedrørende finansielle instrumenter, men det er i 

afhandlingen vurderet, at udvalgte af anbefalingerne vil kunne anvendes analogt på især målingen af 

investeringsejendomme. 

Det første, som er vurderet relevant for investeringsejendomme, er rapportens afsnit omkring tvungne 

transaktioner, hvor målet med måling til dagsværdi er specificeret og præciseret i punkt 21 til at være 

prisen, som en transaktion vil kunne handles til i en ordentlig handling på balancedagen, hvor der ikke er 

tale om tvang eller et salg, som er presset igennem.74 Rapporten understreger, at det selvfølgelig ikke kan 

antages, at alle transaktioner på markedet på den ene eller den anden måde er tvungne, men at 

regnskabsbrugerne skal være ekstra opmærksomme på, at det er mere sandsynligt i inaktive markeder, end 

når markederne fungerer. Dette underbygger den skepsis, som blev rejst i afsnit 5.2.1.1 omkring 

anvendelsen af sammenlignelige ejendomstransaktioner til måling af investeringsejendomme under 

finanskrisen. 

Det andet, som er værd at fremhæve i forhold til investeringsejendomme, er de tilfælde, hvor aktiver bliver 

værdiansat til dagsværdi på baggrund af en modelbaseret værdiansættelse. Rapporten fremhæver, at når 

markederne pludselig ændrer sig markant, bør det overvejes, hvorvidt værdiansættelsesmodellen skal 

ændres, eller om der skal foretages tilpasninger af de modelberegnede værdier. Det understreges i 

rapporten, at tilpasninger kun skal anvendes, hvis det alt andet lige vil resultere i mere retvisende 

dagsværdi75. Dette punkt er yderst relevant for investeringsejendomme, da de fleste regnskabsaflæggende 
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selskaber måler deres investeringsejendomme til dagsværdi baseret på værdiansættelsesmodeller. Dette er 

også tilfældet i regnskabsanalysen i kapitel 7, hvor alle fem analyserede ejendomsselskaber anvender 

modelbaseret værdiansættelse til dagsværdimåling af deres ejendomme. 

5.3.2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens anbefalinger til korrekt måling af ejendomme 

I april 2009 offentliggjorde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen76 et notat om måling (værdiansættelse) af 

ejendomme. Baggrunden for styrelsens notat var, at finanskrisen havde medført en usikkerhed på 

ejendomsmarkedet, som havde en tendens til faldende værdier, hvilket skulle afspejle sig i regnskaberne. 

Derudover havde styrelsen ved gennemgang af ejendomsregnskaber fundet en indikation på, at der i visse 

tilfælde havde været indregnet overvurderede ejendomme i regnskaberne. 

Styrelsen havde udført en række undersøgelser af regnskaberne og deri observeret den regnskabsmæssige 

behandling, der var foretaget af investeringsejendomme. I notatet præciserer styrelsen nogle af de forhold, 

den er blevet opmærksom på i forbindelse med undersøgelsen.  

Styrelsens formål med notatet er at gøre opmærksom på disse forhold, som styrelsen mener er i strid med 

lovgivningen, og dermed forsøge at højne kvaliteten af regnskaberne. Ifølge styrelsen er notatet dog ikke et 

udtryk for, at flertallet af virksomhederne ikke overholder den gældende lovgivnings krav til indregning og 

måling af investeringsejendomme.  

Ifølge styrelsen indeholder notatet efter dens opfattelse ikke nye fortolkninger af lovgivningen, og det er 

blot udarbejdet for en præcisering af lovgivningen.77  

I notatet skriver styrelsen, at den ved gennemgang af regnskaber fra ejendomsselskaber har fundet, at visse 

virksomheder, der har benyttet sig af en af de to afkastbaserede modeller, har anvendt et afkastkrav, der 

ligger væsentligt under det niveau, der vurderes at være gældende på markedet i den periode. Dette 

gælder specielt den risikofrie rente. 

Konsekvensen af, at der er benyttet et meget lavet afkastkrav, er, som også beskrevet i afsnit 5.2.1.2.1, at 

det påvirker ejendommens værdi, og virksomheden kan dermed have opnået en højere værdi på deres 

ejendomme på et forkert grundlag. Styrelsen mener, at det kan tyde på, at visse virksomheder har 

spekuleret i dette.  

Styrelsen understreger vigtigheden i, at virksomhederne nøje vurderer, hvilke afkastkrav der benyttes, så 

det bliver det mest eksakte. Samtidig gør den også opmærksom på, at afkastkravet heller ikke må sættes alt 

for højt, så værdien af ejendommene bliver urealistisk lave. 

Ligeledes understreger styrelsen, at afkastkravet skal repræsentere den forrentning, som en investering må 

forventes at blive krævet af en ufrivillig og uafhængig part.78  

Styrelsen har endvidere i dens undersøgelse konstateret, at der i nogle tilfælde sker inddragning af 

fremtidige investeringer i forudsætningerne, når vurderingsmænd har vurderet en ejendom. Dette er jf. 
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afsnit 5.2.1.2 ikke korrekt, da ejendommens værdi skal vise værdien her og nu og ikke i fremtiden. Det er i 

strid med det, der fremgår af IAS 4079. 

5.3.3 Måling til dagsværdi (IFRS 13) 

IASB har i maj 2011 udstedt en ny IFRS standard, IFRS 13, omhandlende måling af regnskabsposter til 

dagsværdi. Standarden har til formål at regulere, hvordan dagsværdier opgøres i regnskabet, og ikke 

hvornår de skal indregnes til dagsværdi - det reguleres af de øvrige IFRS standarder. IFRS 13 træder i kraft 

for årsregnskaber med regnskabsperiode startede efter 1. januar 2013. IFRS 13 er dog endnu ikke godkendt 

af Europa-Parlamentet, hvorfor det stadig vil være frivilligt at anvende standarden for danske børsnoterede 

virksomheder, jf. afsnit 3.2. 

IFRS 13 er udviklet for at være ”single source” af vejledning omkring værdiansættelse til dagsværdi, med 

klare definitioner af dagsværdi, og for at danne en sammenhængende begrebsramme for måling af 

dagsværdi. IFRS 13 erstatter de gamle anbefalinger til dagsværdimåling i de forskellige IFRS standarder. 

IAS 40 er netop udtryk for en standard, der giver mulighed for, at den løbende måling af 

investeringsejendomme sker til dagsværdi, og derfor skal IFRS 13 anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen, 

hvilket har medført en opdatering af IAS 40 i maj 2011.  

IFRS 13 definerer dagsværdi som ”den pris som ville modtages hvis et aktiv blev solgt eller betaling af en 

forpligtelse i ordentlig transaktion mellem markedsdeltagere på balance dagen”(exit pris)80 

IASB fastslår i forbindelse med definitionen af dagsværdi, at dagsværdien skal reflektere det aktuelle 

marked og ikke selskabernes nuværende forventninger til fremtidige markedsforhold. 

IFRS 13 har som svar på finanskrisen udarbejdet et appendiks til standarden, som giver supplerende 

vejledning til, hvorledes en ordentlig transaktion identificeres, når markedsaktiviteten for et givet aktiv er 

lavere end normalt81. 

Det er klart specificeret i IFRS 13, at transaktionsomkostninger ikke skal fratrækkes den relevante 

markedspris på et aktiv og dermed også investeringsejendomme. 

I henhold til IFRS 13 skal dagsværdien for ikke-finansielle aktiver, herunder investeringsejendomme, som 

noget nyt måles til dagsværdi ud fra et princip om ”highest and best use”82. Dette bevirker, at 

regnskabsaflægger for et ejendomsselskab skal overveje, hvorvidt den enkelte investeringsejendom 

anvendes til det, der giver det mulige afkast af aktivet. 
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Kapitel 6 Præsentation og oplysning i årsrapporten 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de regnskabsmæssige krav til præsentation og oplysninger, der 

skal gives i årsrapporterne, med fokus på krav vedrørende investeringsejendomme. De generelle krav til 

præsentation og oplysninger i årsrapporten er opbygget, så afsnittene i kapitlet kommer i samme 

rækkefølge som i en årsrapport for et dansk, børsnoteret selskab. Kapitlet afsluttes med en beskrivelse af 

specifikke krav til oplysninger mv. vedrørende investeringsejendomme. 
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6.1 Generelle krav til præsentation og oplysning i årsrapporten for 

børsnoterede selskaber 
De internationale regnskabsstandarder indeholder ikke på samme måde som Årsregnskabsloven 

detaljerede krav til en bestemt opstillingsform af årsregnskabet. 

De enkelte IFRS standarder indeholder generelt mange oplysningskrav, der går langt videre end 

bestemmelserne i Årsregnskabsloven og de danske regnskabsvejledninger. IFRS lægger i højere grad end i 

Årsregnskabsloven op til, at noterne suppleres med verbale beskrivelser og kommentarer, og der er ingen 

krav om ledelsespåtegning og ledelsesberetning i IFRS, men dog en anbefaling. 

6.1.1 Præsentation af årsrapporten i henhold til IFRS 

IAS 1 omhandler generelle krav til præsentation af årsregnskabet, retningslinjer for strukturen samt 

minimumskrav til årsregnskabernes indhold. Jf. IAS 1 er standardens formål at give et grundlag til at 

præsentere årsregnskaberne, så de kan benyttes til sammenligning – både af virksomhedens egne 

årsregnskaber fra tidligere år og andre virksomheders årsregnskaber.  

Standarden skal anvendes på alle årsregnskaber, der er til brug for offentligheden, og som aflægges i 

overensstemmelse med IFRS standarderne.  

I henhold til IAS 1.10 skal årsrapporten indeholde følgende elementer: 

 Balance ved slutning af regnskabsperioden (a statement of financial position) 

 Totalindkomstopgørelse 

 Egenkapitalopgørelse 

 Pengestrømsopgørelse 

 Noter, bestående af anvendt regnskabspraksis samt andre forklarende noter 

6.1.2 Yderligere krav til præsentation for danske børsnoterede selskaber 

Foruden elementerne i IAS 1.10, skal årsrapporten for danske børsnoterede selskaber, som nævnt i afsnit 

3.3.1, indeholde en ledelsesberetning samt en ledelses- og revisionspåtegning.  

Ledelsesberetningen er, som det fremgår af afsnit 3.3.1, et dansk fænomen og er derfor ikke et krav jf. 

standarderne, hvorfor dette område stadig bliver reguleret i den danske lovgivning for de virksomheder, 

der følger standarderne.   

6.1.2.1 Ledelsesberetning 

Årsregnskabsloven stiller krav til udarbejdelse af en ledelsesberetning for virksomheder i regnskabsklasse C 

og D. Koncerner skal udarbejde en ledelsesberetning der viser koncernen som en helhed. Kravene til 

ledelsesberetningen afhænger af hvilken regnskabsklasse selskabet tilhører. 

Årsregnskabslovens § 99, stk. 1, nr. 1-11, indeholder en række punkter som ledelsesberetningen skal 

indeholde, nogle af disse punkter er følgende83: 

 Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet 

 Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt ved beløbsangivelse 
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 Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt 

muligt ved beløbsangivelsen 

 Redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

 Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

 Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen 

 Beskrivelse af virksomhedens risikoprofil og risikostyring, herunder forretningsmæssige og 

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

inden for virksomhedens branche 

I markedsforhold, der er præget af usikkerhed eller lignende, kan der være forhold, der kan afspejles i 

ledelsesberetningen. Dette kan være virksomhedens følsomhed overfor renteudsving, eller risiko for 

udsving i dagsværdien på virksomhedens aktiver, herunder investeringsejendomme.  

6.1.2.2 Ledelses- og revisionspåtegning 

Ledelsen for et børsnoteret selskab i Danmark skal i henhold til Årsregnskabsloven afgive en 

ledelsespåtegning på hver årsrapport, hvor den blandt andet skal erklære sig om, at84: 

 Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivning og standarder samt eventuelle krav i 

selskabets vedtægter (ÅRL § 9, stk. 1, nr. 1). 

 Koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og 

passiver, finansielle stilling samt resultatet (ÅRL § 9, stk. 1, nr. 2). 

 Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens 

økonomiske forhold, årets resultat og koncernens finansielle stilling. Derudover skal ledelsen 

erklære, at ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af de væsentligste risici og 

usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for (ÅRL § 9, stk 2). 

Det er endvidere, som beskrevet i afsnit 3.3.1, et krav for danske selskaber i regnskabsklasse B, C og D at 

lade deres årsregnskaber revidere, og dette bliver for eksterne, primære regnskabsbrugere rapporteret i 

årsrapporten som en såkaldt revisionspåtegning (den uafhængige revisors påtegning). 

Revisionspåtegningen er revisors erklæring om, hvis blank påtegning, at koncernregnskabet giver et 

retvisende billede af koncernens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. balancedagen, samt at 

resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med IFRS 

og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. 

6.1.3 Krav til noter 

IAS 1 foreskriver nogle krav til udarbejdelsen af noterne i årsrapporten. Jf. IAS 1.112 skal noterne indeholde 

grundlaget for udarbejdelse af årsregnskabet og den regnskabspraksis, som selskabet har valgt. Noterne 

skal ligeledes indeholde de af IFRS standarderne krævede oplysninger, som ikke er præsenteret andre 

steder i årsregnskabet. I noterne skal der også præsenteres de oplysninger, der er relevante for at forstå 

regnskabet, men som ikke er præsenteret andre steder i årsregnskabet.  
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Som tidligere nævnt er IAS 1 standardens formål at give et grundlag til at præsentere årsregnskaberne, så 

de kan benyttes til sammenligning, herunder virksomhedens tidligere årsregnskaber. IAS 1.114 angiver den 

rækkefølge, noterne normalt præsenteres i, for at hjælpe regnskabsbrugerne med at forstå regnskabet og 

foretage de nødvendige sammenligninger. Rækkefølgen er: 

- Erklæring om overensstemmelse med IFRS 

- Oversigt over væsentlig anvendt regnskabspraksis (yderligere beskrevet i afsnit 6.1.3.1) 

- Supplerende informationer vedrørende særlige poster 

- Andre oplysninger, herunder eventuelle forpligtelser og ikke indregnede kontraktlige forpligtelser 

og ikke økonomiske oplysninger, der kan være virksomhedens formål med og politikker for finansiel 

risikostyring.  

Noterne skal i det omfang, det er muligt, opstilles systematisk. Der skal ligeledes foretages 

krydshenvisninger af hver post i opgørelsen af den finansielle stilling og totalindkomsten i en eventuel 

separat resultatopgørelse. Ligeledes skal der være krydshenvisninger i egenkapitalopgørelsen samt 

opgørelsen af pengestrømme til eventuelle tilknyttede oplysninger i noterne, jf. IAS 1.113. 

IAS 1.38 har et generelt krav om, at der skal oplyses sammenligningstal for det foregående regnskabsår for 

alle beløb, der præsenteres i årsregnskabet. 

I noterne skal der ved skønsmæssige vurderinger være detaljerede oplysninger om aktivet, forpligtelsens 

art og den regnskabsmæssige værdi ved regnskabsårets afslutning.85     

6.1.3.1 Anvendt regnskabspraksis 

Som det fremgår af afsnit 6.1.3, skal anvendt regnskabspraksis i henhold til IFRS præsenteres som en note i 

årsregnskabet. 

Anvendt regnskabspraksis kan ud fra IAS 8.5 defineres som de specifikke principper, grundlag, 

konventioner, regler samt den praksis, der anvendes ved udarbejdelse og præsentation af en virksomheds 

årsregnskab86.  

En virksomhed skal ud fra arten af sin aktivitet vurdere, hvilke oplysninger i anvendt regnskabspraksis, som 

en regnskabsbruger ville forvente af den givne type virksomhed. Til trods for at en anvendt 

regnskabspraksis har uvæsentlige beløb for det aktuelle eller tidligere regnskabsår, kan en anvendt 

regnskabspraksis være væsentlig på baggrund af virksomhedens aktivitet. Selvom det ikke er specifikt 

nævnt i den enkelte IFRS standard, er det hensigtsmæssigt at oplyse om alle væsentlige, anvendte 

regnskabspraksis.   

Ved udarbejdelse af årsregnskabet skal virksomheden i en oversigt over væsentlige, anvendte 

regnskabspraksis oplyse de anvendte målingsgrundlag, der er benyttet ved udarbejdelse af årsregnskabet 

og anden anvendt regnskabspraksis, der er relevant i forståelsen af årsregnskabet, jf. IAS 1.117. Benytter en 

virksomhed mere end ét målingsgrundlag i årsregnskabet, er det tilstrækkeligt at oplyse, hvilke kategorier 

af aktiver og forpligtelser, de enkelte målingsgrundlag er anvendt på.  
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Ledelsen skal ved udarbejdelse af årsregnskabet tage stilling til, hvorvidt en bestemt regnskabspraksis skal 

oplyses. Oplysningerne i regnskabspraksis skal være med til at hjælpe regnskabslæseren til at få en 

forståelse af, hvordan transaktioner og andre begivenheder og forhold afspejles i regnskabet. Hvis en IFRS 

standard tillader at vælge mellem flere regnskabspraksis er det særligt nyttigt for regnskabsbrugeren at få 

oplysninger herom. Dette kan være i tilfælde med investeringsejendomme, hvor virksomheden kan vælge 

flere måder at måle og indregne deres ejendomme på, jf. kapitel 5.   

6.1.3.1.1 Ændringer i anvendt regnskabspraksis 

Ændres der på anvendt regnskabspraksis, skal virksomheden følge reglerne i IAS 8. En virksomhed skal kun 

ændre deres anvendte regnskabspraksis, hvis ændringerne kræves i henhold til en standard eller et 

fortolkningsbidrag, eller hvis det resulterer i pålidelige og mere relevante informationer om virksomhedens 

finansielle stilling, indtjening og pengestrømme i henhold til IAS 8.1487. Det vil være højst usandsynligt, jf. 

IAS 40.31, at en virksomhed vil foretage et skift fra dagsværdimodellen til kostprismodellen for at få en 

mere relevant præsentation af virksomhedens investeringsejendomme. 

Det kræves i IAS 8.30, at virksomheden oplyser om IASB vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder samt et skøn 

over, hvilken effekt disse standarder vil få på virksomhedens regnskab i det regnskabsår, hvor standarden 

vil blive benyttet første gang. IAS 8.31 angiver, hvilke oplysninger virksomheden skal give ved oplysning af 

ikke-ikrafttrådte standarder, de er følgende88: 

 Navnet på den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag 

 Arten af den eller de forestående ændring(er) i anvendt regnskabspraksis 

 Ikrafttrædelsesdatoen for den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag 

 Hvornår virksomheden forventer, at anvende den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag for 

første gang (dato) 

 Den virkning førstegangsanvendelsen af den nye standard eller det nye fortolkningsbidrag 

forventes at have på virksomhedens årsregnskab 

 En angivelse af i hvilken omfang virkningen heraf ikke kendes eller kan opgøres som et rimeligt skøn 

Det er ikke nødvendigt at opliste nye standarder, ændringer til standarder eller fortolkningsbidrag, hvis 

disse kun har uvæsentlige eller ingen effekt på virksomhedens årsregnskab. 

Én af de nye IASB vedtagne ikke-ikrafttrådte standarder er IFRS 13, der omhandler måling af 

regnskabsposter til dagsværdi, jf. afsnit 5.3.3, og denne standard vil være relevant for virksomheder med 

investeringsejendomme, der indregnes til dagsværdi. 

6.1.3.2 Skønsmæssig usikkerhed 

I årsregnskaber, hvor der indgår skønsmæssige vurderinger, som ledelsen har foretaget i forbindelse med 

virksomhedens valg af regnskabspraksis, på poster, der har væsentlig indvirkning på de beløb, der er 

indregnet i årsregnskabet, skal virksomheden oplyse om dette i anvendt regnskabspraksis eller i en anden 

note.  
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Virksomheden skal oplyse om de forudsætninger, der er lagt til grund for fremtiden, samt hvilke 

skønsmæssige usikkerheder der er ved regnskabsårets afslutning, som også kan medføre en væsentlig 

regulering af den regnskabsmæssige værdi af aktiverne89. 

6.2 Krav til præsentation of oplysninger vedrørende investeringsejendomme 
I IAS 40.75 er der præciseret hvilke oplysninger en virksomhed skal give i forbindelse med aflæggelse af en 

årsrapport indeholdende investeringsejendomme.  

Virksomheden skal herunder, oplyse hvilke resultatførte beløb der vedrører investeringsejendomme. Disse 

poster er: 

- Lejeindtægter fra investeringsejendommene 

- Direkte driftsomkostninger fra udlejede lejemål i regnskabsåret 

- Direkte driftsomkostninger fra ikke udlejede lejemål i regnskabsåret  

- Akkumulerede ændring i dagsværdien 

6.2.1 Oplysninger om måling af investeringsejendomme 

Virksomheden skal i årsrapporten give oplysninger om deres måling. Virksomheden skal jf. IAS 40.75 oplyse 

følgende90: 

- Hvilken model der benyttes; dagsværdimodellen eller kostprismodellen 

- Hvilke kriterier der benyttes for at skelne investeringsejendomme fra domicilejendomme og 

ejendomme der besiddes til videresalg, når det er vanskeligt at klassificere disse  

- Hvilke metoder og væsentlige forudsætninger der benyttes ved opgørelse af en 

investeringsejendoms dagsværdi, herunder oplysninger om, hvorvidt opgørelsen af dagsværdien er 

baseret på markedsindikationer eller i større grad af andre faktorer på grund af ejendommens art 

eller mangel på sammenlignelige markedsdata. Hvis der er benyttet andre faktorer skal 

virksomheden oplyse om disse. 

-  I hvilket omfang dagsværdien af investeringsejendomme baseres på en værdiansættelse fra en 

uafhængig vurderingsmand, som har anerkendte, relevante faglige kvalifikationer og nylig erfaring 

inden for det geografiske område og den kategori som den vurderet investeringsejendom tilhører. 

Er sådanne et skøn ikke foretaget, skal der oplyses om dette.  

- Om tilstedeværelsen og størrelsen af begrænsninger på investeringsejendommes realisation eller 

betaling af indtægter og provenu ved salg.  

- Hvilke kontraktlige forpligtelser virksomheden har til at erhverve, opføre eller om- eller tilbygge 

investeringsejendomme eller til at reparere, vedligeholde eller forbedre disse.  

6.2.1.1 Oplysninger ved måling til dagsværdi 

Anvender virksomheden en dagsværdimodel, som beskrevet i kapitel 5, skal virksomheden udover 

oplysninger i afsnit 6.2.1, medtage en anlægsnote, som specificer bevægelserne i den regnskabsmæssige 
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værdi af investeringsejendommene fra primo til ultimo af regnskabsåret.  Der skal angives følgende jf. IAS 

40.7691: 

- Tilgange, herunder separat oplysninger om tilgange ved anskaffelser og forbedringer 

- Tilgange vedrørende virksomhedstilslutninger 

- Afgange, herunder aktiver der er klassificeret som besiddelse med henblik på salg 

- Nettogevinster eller nettotab vedrørende reguleringer af dagsværdien 

- Nettovalutareguleringer, der opstår ved omregning af årsregnskaberne til en anden 

præsentationsvaluta og fra omregning af en udenlandsk virksomheds årsregnskab til den valuta 

den regnskabsaflæggende virksomhed benytter. 

- Overførsler til og fra domicilejendomme og handelsejendomme 

- Andre ændringer 

Som beskrevet i kapitel 5.2, kan der i sjældent tilfælde være investeringsejendomme der ikke kan måles en 

pålidelig dagsværdi, og virksomheden skal indregne ejendommen til kostpris i henhold til IAS 16. I disse 

tilfælde skal virksomheden ud over oplysningerne i IAS 40.76 også give oplysninger om beløb der knytter sig 

til den specifikke ejendom separat fra de beløb der er oplyst for de øvrige investeringsejendomme. 

Virksomheden skal give følgende oplysninger jf. IAS 40.7892: 

- En beskrivelse af investeringsejendommen 

- Give oplysning om årsagen til at dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt 

- Hvis det er muligt give oplysninger om et spænd af skøn, som dagsværdien højst sandsynlig vil ligge 

inden for 

Ved afgang af en investeringsejendom der ikke er indregnet til dagsværdien skal virksomheden oplyse om, 

at virksomheden har afhændet en investeringsejendom der ikke har været indregnet til dagsværdi. 

Derudover skal virksomheden oplyse hvilken regnskabsmæssig værdi investeringsejendommen havde på 

salgstidspunktet samt størrelsen af det beløb der er indregnet som gevinst eller tab. 

6.2.1.2 Oplysninger ved måling til kostpris 

Hvis en virksomhed har valgt, at måle deres investeringsejendomme til kostpris, skal virksomheden ud over 

det nævnte i IAS 40.75 ydereligere oplyse følgende jf. IAS 40.7993: 

- Hvilke afskrivningsmetoder virksomheden anvender 

- Hvilke brugstider eller afskrivningssatser virksomheden har valgt at anvende 

- Hvilken regnskabsmæssig bruttoværdi og de akkumulerende afskrivninger (sammendraget med de 

akkumulerende tab ved værdiforringelse) der er ved regnskabsårets begyndelse og slutningen. 

Virksomheden skal også medtage en anlægsnote, der ligesom ved anvendelse af dagsværdien specificer 

bevægelserne i den regnskabsmæssige værdi af investeringsejendommene fra primo til ultimo af 

regnskabsåret. Til forskel fra anlægsnoten ved dagsværdimodellen, skal posten med nettogevinst eller 

nettotab vedrørende dagsværdireguleringer er ikke med i anlægsnoten. Noten skal dog indeholde to ekstra 

poster jf. IAS 40.79.d: 
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- Afskrivninger 

- Beløbsmæssig størrelse af indregnede tab ved værdiforringelse og af tilbageførte tab ved 

værdiforringelse i årsregnskabsåret. 

Ligesom under dagsværdimodellen, kan der i sjældent tilfælde være at IAS 40.53 skal benyttes, hvis 

investeringsejendommens dagsværdi ikke kan opgøres pålideligt. I dette til fælde skal virksomheden give en 

beskrivelse af investeringsejendommen. Virksomheden skal ligeledes oplyse årsagen til dagsværdien ikke 

kan opgøres pålideligt og der skal, hvi det er muligt, oplyses et skøn over et interval som dagsværdien højst 

sandsynlig vil ligge indenfor94. 

6.2.1.3 Oplysninger i ledelsesberetningen 

I ledelsesberetningen skal der, hvis virksomhedens investeringsejendomme anses for væsentlige, gives 

uddybende oplysninger om de enkelte eller kategorier af investeringsejendomme, som virksomheden ejer. 

Disse oplysninger kan være95: 

 Ejendommenes dagsværdier 

 Ejendommenes beliggenheder 

 Karakteristika af ejendommene, som for eksempel ejendommenes formål, angivelse af 

opførelsesår, vedligeholdelsesstand mv. 

 Ejendommenes lejeindtægter og driftsomkostninger  

 Ejendommenes diskonteringsfaktorer 

 Ejendommenes udlejningsfaktorer 

 Lejemålenes løbetid og opsigelsesvarsel 

 Modtagne sikkerheder for lejeindtægterne, som for eksempel deposita, faste forudbetalinger, 

angivelser af modtagne garantier mv. 
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Kapitel 7 Analyse af børsnoterede ejendomsselskaber 
I dette kapitel foretages en analyse af fem danske børsnoterede ejendomsselskaber for perioden 2007 til 

2011. Ejendomsselskaberne er beskrevet en for en, og der er anvendt den samme fremgangsmåde til 

analysen, hvor der først er en kort beskrivelse af det enkelte ejendomsselskab. Derefter er 

fremgangsmåden at analysen følger bestanddelene i en typisk dansk årsrapport, startende med 

ledelsesberetning, ledelses- og revisionspåtegning og til sidst analyse af hvordan, det enkelte 

ejendomsselskab har valgt at indregne og måle deres investeringsejendomme. Hver analyse af 

ejendomsselskaberne afsluttes med en opsummering, hvori der er en vurdering af indregning og måling 

samt informationsniveauet i årsrapporterne. Til sidst er der en vurdering af, hvorvidt finanskrisen er 

tilstrækkeligt belyst i årsrapporterne i analyseperioden. 
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7.1 Jeudan 

7.1.1 Præsentation af Jeudan 

Et af Danmarks største børsnoterede ejendomsselskaber er Jeudan A/S. Jeudan er etableret i 1999, hvor 

jeuDAN-koncernen, der er grundlagt i 1898, og Ejendomsselskabet EEC A/S går sammen under navnet 

Jeudan. Ejendomsselskabet EEC A/S blev børsnoteret i 1991. 

Jeudan investerer i ejendomme og forestår drift af kontor-, bolig-, og detailejendomme i Storkøbenhavn. 

Derudover har Jeudan, som relateret virksomhed, et bredt udbud af rådgivnings-, service- og 

bygningsydelser. 

Jeudans strategi er rettet mod drift af den enkelte ejendom, derfor er Jeudans investeringshorisont på de 

enkelte ejendomme langsigtet.  

7.1.1.1 Selskabets ejendomsportefølje 

Ud fra Jeudans regnskaber i analyseperioden 2007 til 2011 udgør investeringsejendomme gennemsnitlig 94 

% af balancesummen, hvilket gør investeringsejendommene til selskabets væsentligste aktiv. Den 

korrekte/retvisende værdiansættelse af selskabets ejendomme har derfor betydelig indflydelse på 

regnskabet. 

Selskabets ejendomsportefølje har i analyseperioden udviklet sig fra 4.346 mio. kr. pr. 1. januar 2007 til 

14.95 mio. kr. pr. 31. december 2011, dette er en udvikling på 10.61 mio. kr. over analyseperioden. 

Selskabet har i perioden haft tilgange på 9.192 mio. kr. Tilgangene dækker over køb, forbedringer, 

overførsler fra igangværende projekter og virksomhedsovertagelser. 43 % af tilgangen kom i 2009 hvor der 

var tilgange på 3.992 mio. kr. Jeudan beskriver i årsrapporten under ”Til aktionærerne”, at udviklingen i 

ejendomsbranchen har ændret sig og finanskrisen har medført, at det nu er muligt for dem, at investere til 

fornuftige priser96.   

I samme periode har selskabet blot solgt ejendomme for 348 mio. kr. hvoraf hovedparten blev solgt i 2010, 

hvor selskabet havde afgang på 342 mio. kr.  
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Figur 7.1 viser Jeudans ejendomsporteføljes udvikling i analyseperioden. 

 

Figur 7.1: 
 

 I mio. kr.   2011 2010 2009 2008 2007 

        

Kostpris, primo 12.430 11.505 7.514 6.307 4.346 

Tilgange, køb 501 820 1.202 416 2 

Tilgange, forbedringer 9 26 2 26 17 

Tilgange, virksomhedsovertagelse 0 0 2.035 0 1.676 

Overførsel 250 421 753 765 271 

Afgang 0 -342 -1 0 -5 

      

Kostpris, ultimo 13.190 12.430 11.505 7.514 6.307 

      

        

Op-/nedskrivninger, primo 1.486 1.191 1.133 1.384 1.263 

Årets op-/nedskrivninger 225 309 102 -77 146 

Tilbageførsel af op-/nedskrivninger 84 -16 -44 -174 -24 
Overførsel 0 0 0 0 -1 
Afgange op-/nedskrivninger 0 2 0 0 0 
      

Op-/nedskrivninger, ultimo 1.795 1.486 1.191 1.133 1.384 
      
  

    
  

Afskrivninger, primo 22 17 14 11 8 
Årets afskrivninger 5 5 3 3 3 
Afgange 0 0 0 0 0 
      

Afskrivninger, ultimo 27 22 17 14 11 
  

    
 

Regnskabsmæssig værdi  14.958 13.894 12.679 8.633 7.680 

Egen tilvirkning ud fra Jeudans årsrapporter 2007 til 2011 

 

Jeudan har i analyseperioden haft en positiv dagsværdiregulering på deres ejendomme for 531 mio. kr. I 

2008 var der nedskrivninger på 251 mio. kr. Jeudan beskriver i deres årsrapport for 2008, at ændringer i 

ejendomsmarkedet og samfundsøkonomien i 2008 havde en stor påvirkning på, at Jeudan havde en samlet 

nedskrivning på deres investeringsejendomme97.  
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7.1.2  

7.1.3 Ledelsesberetning 

7.1.3.1 Risici 

Ved investering og derefter værdiansættelse af ejendomme er der en del risici, der skal tages højde for væk 

i forbindelse opgørelse af dagsværdi.  Jeudan har i årsrapporten afsnittet ”Risikofaktorer”, hvor de 

beskriver de risikofaktorer, der er tilknyttet deres aktiviteter, de væsentligste opdeles i følgende kategorier: 

 Regnskabsmæssig opgørelse af den aktuelle dagsværdi for Jeudans ejendomme 

 Påvirkning af ejendommens driftsresultater 

 Køb af ejendomme 

 Salg af ejendomme 

 Lovgivning og skat 

 Serviceydelser 

 Finansielle risikofaktorer 

 Øvrige risikoforhold 

I punktet ”Regnskabsmæssig opgørelse af den aktuelle dagsværdi for Jeudans ejendomme” beskriver 

selskabet, at de i henhold til IAS 40 regnskabsmæssigt værdiansætter deres investeringsejendomme til den 

aktuelle dagsværdi, og eventuelle værdireguleringer bliver ført over resultatopgørelsen. En eventuel 

negativ værdiregulering vil ligeledes have en negativ påvirkning på selskabets resultat, finansielle stilling 

samt nøgletal. 

Jeudan beskriver ligeledes i punktet, hvordan den regnskabsmæssige værdi af de enkelte ejendommen 

påvirkes primært af det afkastkrav, der fastsættes for de enkelte ejendomme. Afkastkravet til de enkelte 

ejendomme fastsættes løbende af selskabets ledelse ud fra blandt andet; 

 Markedsforholdende for den pågældende ejendomstype 

 Udviklingen i det generelle renteniveau 

 Erfaringer med årets køb og salg 

 Ændringer i den enkelte ejendoms forhold 

7.1.3.2 Følsomhedsanalyser 

Jeudan opgør i en tabel hvordan en ændring i afkastkravet vil have påvirkning på blandt andet 

dagsværdierne på ejendommene, selskabets egenkapital, herunder indre værdi pr. aktie. 

Følsomhedsanalysen opgøres ved ændringer +/- 0,25 %.  

I punktet ”Påvirkning af ejendommens driftsresultater” beskriver selskabet hvilke faktorer der løbende kan 

påvirke selskabets driftsresultat. Selskabet nævner følgende faktorer: 

 Samfundsøkonomien og ejendomsmarkedet 

 Udlejningsprocenten 

 Kundernes betalingsevne 

 Regulering af lejeindtægter 

 Omkostninger til drift og vedligeholdelse 
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Omkring samfundsøkonomi og ejendomsmarkedet beskrives det, hvordan den økonomiske og 

likviditetsmæssige krise har påvirket ejendomsmarkedet, og hvilken risiko der er for, at det kan påvirke 

Jeudan negativt. 

Jeudan beskriver hvordan udlejningsprocenten kan have påvirkning på deres resultat, finansielle stilling og 

aktiekurs negativt. Udlejningsprocenten er i høj grad påvirket af udviklingen i ejendomsmarkedet, og en 

faldende udlejningsprocent vil betyde færre indtægter og flere tomgangsomkostninger og dermed lavere 

dagsværdi. 

Manglende betalingsevne fra kunderne er også en risiko for Jeudan, dette kan være såfremt en kunde ikke 

er i stand til at betale huslejen. Selvom Jeudan i de fleste tilfælde opkræver depositum og forudbetalt leje, 

er det ikke sikkert, at dette kan dække de omkostninger, der er ved for eksempel istandsættelse og 

dækning af eventuel tomgang.98 

I punktet med regulering af lejeindtægter beskriver selskabet, hvordan deres lejekontrakter er opbygget 

omkring lejen og eventuelle lejeforhøjelser. Ligeledes giver de et eksempel på, hvad en mindre reduktion af 

den gennemsnitlige leje vil få af betydning. I 2011 vil en reduktion på 3 % af den årlige erhvervsleje det år 

vil betyde en reduktion på ca. 30 kr. pr. m2. En sådan reduktion vil få betydning ved værdiansættelsen af 

ejendomme, da det vil påvirke driftsbudgettet. Selskabet viser ligeledes via en tabel, hvordan ændringerne i 

lejen får påvirkning på dagsværdien på ejendommene og på selskabets egenkapital.   

7.1.3.3 Finanskrisen 

I gennem analyseperioden har Jeudan haft fokus på finanskrisen, og beskriver i deres årsrapporter hvordan 

markedet ser ud det pågældende år, samt hvordan finanskrisen har haft indflydelse på Jeudan. 

I 2007 beskriver Jeudan i ledelsesberetningen, at temperaturen de sidste par måneder i 2007 i den danske 

og internationale økonomi er dæmpet. Jeudan finder det både bekymrende og sundt. Bekymringen går på, 

at omsætningen på ejendomsmarkedet begynder at vise udfald. Jeudan ser det som sundt, at der er blevet 

færre spekulative ejendomsprojekter, dette mener Jeudan vil skabe en mere realistisk prissætning af 

aktiverne.  

Jeudan understreger også i ledelsesberetningen i 2007, at Jeudans strategi stadig er langsigtet investering 

til trods for tendensen i branchen med videresalg og en hurtig fortjeneste. 99 

I 2008 begynder Jeudan deres årsrapport med at beskrive, hvordan verdensøkonomien og ikke mindst 

stemningen og forventningerne til fremtiden vendte og udsigterne blev mørkere. Dette gjalt virksomheder 

over hele verden, og ikke mindst for virksomheder i ejendomsbranchen.  

Vendepunktet har dog ikke ændret på Jeudans strategi, som de står fast på, og de satser stadig på den 

langsigtede strategi100.   

I ledelsesberetningen beskriver Jeudan endvidere, hvordan flere års værdistigninger på ejendomme 

ophørte og blev vendt til faldende priser.  De beskriver ligeledes, hvordan markedet frem til 2008 har været 
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præget af ejendomsinvestorer, der har erhvervet ejendomme til prisniveauer, som de etablerede aktører 

på markedet ikke har ønsket at deltage i. Alt dette har medført et markedet med ejendomme, der er svære 

at omsætte, og flere af ejendomsinvestorerne, der var med til at presse priserne op, er gået konkurs. 

Jeudan har, som tidligere nævnt, været i lidt tilbageholden position i årene op til 2008, men udviklingen i 

samfundsøkonomien, og ikke mindst ejendomsmarkedet, har påvirket værdien på Jeudans 

ejendomsportefølje.101   

Jeudan mener dog, at den beskrevne udvikling i ejendomsmarkedet i fremtiden vil give dem mulighed for, 

at erhverve attraktive ejendomme, der vil være i overensstemmelse med deres langsigtede 

investeringsstrategi102.  

I afsnittet ”Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn” beskriver Jeudan de forskellige spillere på 

ejendomsmarkedet, og hvordan private investorer har været aktive i markedet, men at disse investorer, 

efter den økonomiske opbremsning, stort set er forsvundet og flere er taget under konkursbehandling 

Ligeledes er flere ejendomsprojekter gået i stå på grund af den finansielle krise og dermed mangel på 

likviditet.103 

I sidste del af 2009 blev Jeudans investeringer igen genoptaget. Dette skyldes, jf. Jeudan, at 

ejendomspriserne igen havde et passende niveau, efter den finansielle krise og opbremsning i økonomien, 

og det var igen muligt at investere i ejendomme, hvor driftsøkonomien igen hængte sammen104. 

Jeudan mærkede også hvordan krisen har  påvirket mange brancher. Flere virksomheder har måttet lukke 

eller reducere deres lejemål, hvilket havde en negativindflydelse på Jeudans udlejningsprocent, som faldt 2 

%-point fra 2008 til 2009, hvor den ultimo var 97 %.105 

Jeudan beskriver 2009 som et år med lav transaktionsaktivitet og et markedet med stagnerende og 

faldende priser på investeringsejendomme samt lav omsætning. Årsagen hertil mente Jeudan blandt andet 

skal skulle findes i den reducerede adgang til finansiering for eventuelle potentielle investorer. Ligeledes 

har finansieringsinstitutter og realkreditinstitutter ikke ville accepteret de priser, der tilbydes på markedet 

på de ejendomme, de har overtaget i forbindelse med afvikling af nødlidende engagementer.106 

I 2010 oplevede Jeudan, at transaktionsvolumen i det meste af året var på niveau med 2009, dog blev der i 

slutningen af 2010 gennemført flere handler, der var medvirkende til, at transaktionsvolumen i 2010 endte 

marginalt højere end i 2009. Dette billede gentog sig i 2011, hvor året startede med en lav 

transaktionsvolumen, og med flere gennemførte handler sidst på året, endte transaktionsvolumen i 2011 

højere end 2009 og 2010107. 
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7.1.4 Ledelses- og revisionspåtegning 

7.1.4.1 Ledelsespåtegning 

Selskabets direktion og bestyrelse beskriver i ledelsesberetningerne i analyseperioden, at årsrapporterne er 

aflagt i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU, og ydereligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Direktionen og bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at 

koncernregnskaberne og årsregnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling på statusdagen samt selskabets aktiver og pengestrømme for regnskabsåret. 

De opfatter indholdet af ledelsesberetningen for en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling samt beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.  

7.1.4.2 Den uafhængige revisors påtegning 

Selskabets revisor har i 2007 til 2010 revideret selskabet ledelsesberetning, og i 2011 har de udtalt sig om 

den. De har, i henhold til Årsregnskabsloven, gennemlæst ledelsesberetningen, og har ikke foretaget 

ydereligere handlinger. Det er revisors opfattelse, på baggrund af deres gennemlæsning, at oplysningerne 

er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.  

Selskabet har i hele analyseperioden fået en blank påtegning på deres årsrapporter. 

7.1.5 Indregning og måling af ejendomme i Jeudan 

7.1.5.1 Note 1 – Anvendt regnskabspraksis 

I anvendt regnskabspraksis beskriver selskabet, at første indregning sker til kostpris, som omfatter 

ejendommens købspris og eventuelle direkte tilknyttet omkostninger. Efterfølgende måles selskabets 

investeringsejendomme til dagsværdi. Selskabet oplyser, at de ikke benytter eksterne vurderingsmænd.  

Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under ”Urealiseret gevinst og tab” 

Jeudan benytter normalindtjeningsmodellen til måling af deres investeringsejendomme til dagsværdi. 

Denne model har Jeudan benytte igennem analyseperioden og anser denne som den mest velegnede.108  

7.1.5.2 Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn 

Både i afsnittet ”Regnskabsberetning” og under ”Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn” i selskabets 

årsrapporter beskrives det punkt for punkt hvilke faktorer, der indgår i selskabets model ved 

værdiansættelse af ejendommene, samt en beskrivelse af de skøn, der er forbundet med værdiansættelse 

af ejendommene.  

I punktet, der omhandler Jeudans fastsættelse af deres afkastkrav for den enkelte ejendom, forklarer 

selskabet, hvilke faktorer, der er med til at påvirke afkastkravet109. Selskabets ledelse fastsætter et 

individuelt afkastkrav blandt andet  ud fra  følgende faktorer110: 
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 Udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype 

 Udviklingen i det generelle renteniveau 

 Erfaringer med årets køb og salg 

 Ændringer i den enkelte ejendoms forhold  

For at få indblik i udviklingen af markedssituationen for ejendomme, gør Jeudan, jf. afsnittene,  forskellige 

tiltag. Ved løbende præsentation af nye ejendomsinvesteringer, kan Jeudan, ud fra dette vurdere 

markedsforholdene i de forskellige markedssegmenter. I forbindelse med optagelse af ny finansiering bliver 

ejendommen også vurderet af finansieringsinstituttet. Derudover oplyser Jeudan, at de hvert kvartal mødes 

med deres finansielle samarbejdspartnere, hvor de blandt andet drøfter udviklingen på ejendomsmarkedet 

og investeringsmarkedet. Selskabet holder ligeledes møder med de større ejendomsmæglere i København, 

hvor udviklingen på ejendomspriserne drøftes. På den måde opnår de en indirekte validering af deres 

værdiansættelsesmodel og dermed deres dagsværdimålinger. 

Ud fra overstående punkter og indblikket i udviklingen af markedssituationen fastsætter selskabet 

afkastkravet. 

I analyseperioden har selskabets afkastkrav gået fra 5,0 % i 2007 til 5,2 % i 2011, i 2009 toppede 

afkastkravet med 5,4 %, og selskabet har gennemsnitlig i perioden haft et afkastkrav på 5,2 %. Figur 7.2 

viser udviklingen i selskabets afkastkrav, som ikke har haft de store udsving i analyseperioden. 

 

Figur 7.2: 

År 2011 2010 2009 2008 2007 

Afkastkravet 5,2 % 5,2 % 5,4 % 5,3 % 5,0 % 

Egen tilvirkning ud fra Jeudans årsrapporter 2007 til 2011 

 

Selskabet beskriver i årsrapporten for 2007, at i årerne 2004 til 2007, hvor der har været stor efterspørgsel 

på investeringsejendomme, og prisstigningerne ikke har kunnet forklares i realøkonomiske forhold, har 

Jeudans værdiansættelsesmetoder kunne vurderes som konservative, men Jeudan har fundet det vigtigt, at 

fastholde deres langsigtede investeringshorisont og deres konsistente vurderingsprincipper111.  

Selskabets afkast ligger tæt på Colliers udvikling i afkastkravet på retail og kontor jf. figur 5.2, hvilket 

betyder, ligesom beskrevet i afsnit 5.2.1.3.1, at det betyder en større risikopræmie sidst i analyseperioden, 

da obligationsrenten var faldet til et væsentligt lavere niveau end afkastkravet. Dog skal det bemærkes, at i 

Jeudans afkastkrav både indeholder ejendomme med erhverv- og boligudlejning.  
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7.1.6 Årsrapportprisen 2008 

I 2009 modtog Jeudan Årsrapportprisen for selskaber udenfor C20-indekset, for deres årsrapport for 2008. 

Denne pris bliver uddelt af en uafhængig dommerkomite, der er sammensat af Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer og Dagbladet Børsen. 

Begrundelsen for tildelingen af prisen var, at komiteen fandt årsrapporten for helstøbt og godt 

struktureret, og at den var med til at skabe et godt overblik over virksomheden. Særligt selskabets 

ledelsesberetning om finanskrisen og dennes påvirkning på Jeudan, og rapportens beskrivelse af 

ejendomsmarkedet, fremhæve af komiteen. Endvidere fremhæver komiteen rapportens risikoafsnit. Dette 

afsnit omfatter både finansielle og ikke-finansielle risici, herunder følsomhedsanalyser vedrørende 

værdiansættelse af ejendommene og renterisikoens tidsmæssige profil.112  

7.1.7 Opsummering 

 

Jeudan har gennem hele analyseperioden haft et højt informationsniveau, herunder beskrivelse af, hvordan 

finanskrisen har påvirket selskabets aktiviteter, og hvilke risici selskabet har stået overfor i en krisetid. 

Det vurderes, at Jeudans årsrapporter giver et godt indblik i selskabet, og selskabets metode til at 

værdiansætte deres investeringsejendomme. De giver regnskabsbrugere et godt indblik i, hvilke faktorer, 

der kan påvirke deres værdiansættelser og dermed selskabets værdi. Med deres følsomhedsanalyser og 

risikovurderinger viser de, at der er klar over, hvad der kan påvirke deres selskab, herunder en beskrivelse 

af ejendomsmarkedet og den økonomiske krise der er i samfundet.   

De giver en fyldestgørende gennemgang af den normalindtjeningsmodellen, de benytter til 

værdiansættelsen af investeringsejendommene, herunder en kort beskrivelse af hvert punkt i 

afkastmodellen.  

Selskabet benytter ikke i nogle af årerne eksterne vurderingsmænd, dog oplyser selskabet, at de løbende 

gør flere tiltag for at holde sig opdateret på markedsudviklingen, herunder mødes de med de større 

ejendomsmæglere i København. 

Jeudan modtog, som nævnt i afsnit 7.1.5, en pris for deres årsrapport for 2008, blandt andet på baggrund 

af deres beskrivelse af finanskrisen og den påvirkning ejendomsmarkedet og ikke mindst på Jeudan.  

7.2 Nordicom 

7.2.1 Præsentation af Nordicom 

Nordicom A/S blev stiftet i 1989, og året efter i 1990 blev selskabet børsnoteret. I alle årerne har Nordicom 

været aktiv indenfor en række forskellige områder på ejendomsmarkedet. Selskabet har i dag aktiviteter i 

både Danmark, Sverige og Tyskland. 

Selskabet beskriver på deres hjemmeside, hvordan de ved investeringer i ejendomme og projektudvikling 

på flere geografiske markeder, derved har diversificeret selskabets risiko, og dette har skabt mulighed for 

dem, at prioritere udnyttelsen af ressourcerne under skiftende markedsforhold. 
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Nordicom beskriver sig selv som en ”value-adding” investor, som har fokus på, at skabe det højst mulige 

løbende cash flow og den størst mulige merværdi med den laveste mulige risiko113. 

7.2.1.1 Udvikling i ejendomsportefølje 

I analyseperioden har investeringsejendomme gennemsnitlig udgjort 69 % af selskabets samlede 

balancesum. Pr. 31. december 2011 havde Nordicom investeringsejendomme for 3.34 mio. kr. og en 

balancesum på 4.009 mio. kr., hvilket svarer til at 83 % af selskabets aktiver var investeringsejendomme. 

Selskabets investeringsejendomme udgør derfor den væsentligste del af selskabets aktiver. 

Selskabets ejendomsportefølje har i analyseperioden udviklet sig fra 2.089 mio. kr. pr. 1. januar 2007 til 

3.34 mio. kr. pr. 31. december 2011. Dette er en forøgelse på 1.25 mio. kr. i analyseperioden. Selskabet har 

i perioden haft en tilgang på 1.077 mio. kr. fordelt over hele perioden, dog er der foretaget flest 

investeringer i 2007 og 2008. I analyseperioden har selskabet overført ejendomme til og fra 

projektbeholdning og investeringsejendomme under udvikling for 1.165 mio. kr. Selskabet har i perioden 

solgt ejendomme for 511 mio. kr. 

Selskabets ejendomme er i analyseperioden nedskrevet med 601 mio. kr. 

 

Figur 7.3: 

I mio. kr.   2011 2010 2009 2008 2007 

  

    
  

Primo 3.653 3.480 3.868 3.019 2.089 
Kursregulering 2 42 17 -32 0 
Overført til domicilejendomme 0 0 -2 0 0 
Overførsel til/fra projektbeholdning -185 1 105 341 10 
Overførsel til/fra investeringsejendomme under udvikling 0 128 70 441 254 
Tilgang, herunder aktiverede løn- og renteomkostninger 63 31 63 263 658 
Regulering dagsværdi, netto -81 -295 -256 -41 72 
Afgang ved salg -106 -38 -180 -123 -64 
Reklassifikation af aktiver bestemt for salg 0 -95 -9 0 0 
Reklassifikation af ejendomme, jf. Fondsrådets afgørelse 0 0 -196 0 0 

Reklassifikation af segment jf. årsrapporten for 2011 0 399 0 0 0 

      

Regnskabsmæssig værdi  3.346 3.653 3.480 3.868 3.019 

      
Egen tilvirkning ud fra Nordicoms årsrapporter fra 2007 til 2011  

 

I figur 7.3 er der to poster benævnt med ”Reklassifikation af ejendomme, jf. Fondsrådets afgørelse” og 

”Reklassifikation af segment jf. årsrapporten 2011”. Posterne er ikke med i selskabets årsrapporter, men 

uddelt på de enkelte poster i noten. Den første post er opstået i forbindelse med at Fondsrådet havde 

påbudt selskabet, jf. 7.2.4, at ændre deres måling og præsentation af visse grunde i regnskabet, samt 

ændring i anvendelse af ejendomme, som selskabet havde overført fra handelsbeholdning til 

investeringsejendomme.  Den anden post er opstået ved, at selskabet i 2011 har valgt en anden strategi og 
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en ændring i segmentrapporteringen jf. afsnit 7.2.3. Denne ændring i segmentrapporteringen og strategien 

har ændret på opstillingen af noten for investeringsejendomme, da der er sket sammenlægninger af poster, 

der tidligere var særskilt i Nordicoms årsrapporter. Selskabet har i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten 

for 2011 beskrevet ændringen og vist påvirkningen af ændringen114.   

7.2.2 Ledelsesberetning 

7.2.2.1 Risici 

Nordicom beskriver i ledelsesberetningen under afsnittet Risikofaktorer, hvilke risici der er forbundet med 

selskabets ejendomsportefølje. Nordicom beskriver i årsrapporten for 2011, først hvordan den finansielle 

og økonomiske krise generelt har påvirket branchen generelt, herunder øget pres på lejeniveauerne samt 

lavere efterspørgsel på lejemål. Selskabet gør opmærksom på, at samfundsudviklingen har påvirkning på 

selskabets strategi. Udover samfundsudviklingen nævner selskabet nogle punkter, som selskabets ledelse 

vurderer, at være de væsentlige  forretningsmæssige risici. Ledelsen nævner følgende, der har relevans til 

selskabets ejendomsportefølje; 

 Markedsværdi af ejendomme 

 Salg af ejendomme 

 Markedsleje 

 Tomgang 

Efterfølgende beskriver selskabet de enkelte punkter. Omkring markedsværdi af ejendomme beskrives 

anføres der, at da ejendommene udgør en stor andel af selskabets balancesum, medfører det en følsomhed 

overfor store prisfald på ejendomsmarkedet. 

Salg af ejendomme, som dækker over fra- salg af ejendomme, der ikke er omfattet af selskabets mere 

langsigtede strategi. Salgsprisen på disse ejendomme er forbundet med en vis usikkerhed, da salgsprisen er 

afhængig af en række forskellige faktorer, herunder de markedsforhold der er gældende på tidspunktet for 

salget. 

Selskabet vurderede, at der er en risiko for, at der i forlængelse af finanskrisen, vil forekomme aftalte 

lejeniveauer på eksisterende lejemål, der er højere end markedslejen, og dermed kan selskabet risikere, at 

det aktuelle lejeniveau skal reguleres til en lavere leje ved genforhandlinger eller genudlejning.  

Omkring tomgang, vurderer selskabet, at der er en risiko forbundet hermed, da der er risiko for, at ledige 

lejemål ikke kan genudlejes. 

Selskabet har ligeledes i de øvrige årsrapporter i analyseperioden beskrevet overstående punkter i afsnittet 

om Risikofaktorer. 

7.2.2.2 Følsomhedsanalyse 

Nordicom beskriver, at det fastsatte afkastkrav har stor betydning for selskabets værdiansættelse af 

ejendommene, og at det påvirker selskabets resultat og egenkapital.  
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Selskabet belyser følsomheden ved ændringer af afkastkravet ved, at opstille en tabel der viser, hvordan en 

ændring på +/- 0,25 % i afkastkravet vil påvirke markedsværdien på selskabets investeringsejendomme. For 

eksempel vil en stigning på 0,25 % i afkastkravet i 2011 betyde en reducering af værdien af selskabets 

investeringsejendomme på 74 mio. kr.   

7.2.2.3 Finanskrisen 

Selskabet har i analyseperioden været opmærksomme på de samfundsmæssige forhold, der har været 

herunder udviklingen i ejendomsmarkedet. Nedenstående er der eksempler på, hvordan Nordicom har 

beskrevet finanskrisen og dens påvirkning på selskabet i analyseperioden. 

”Efter år med højkonjunktur har kreditkrise, stigende renter og boligafmatning sat sine spor på 

ejendomsmarkederne i 2007.” sådanne begynder Nordicoms ledelsesberetning i årsrapporten for 2007. 

Senere i ledelsesberetningen beskriver selskabet, hvordan de i året har været tilbageholdende med at gå 

ind i nye større udviklingsprojekter på grund af høje priser på projektmulighederne.115  

I afsnittet ”Aktiviteter i Danmark og forventninger til 2008” i ledelsesberetningen, beskriver selskabet 

nærmere, hvordan der skete et skifte i økonomien i løbet af 2007, de skriver blandt andet, at til trods for, at 

prisudviklingen er vendt på grund af stigende renter og finanskrisen generelt, har det endnu ikke fået 

betydning for Nordicoms investeringsaktiver116. Selskabet har i 2007 haft en værdiregulering på 70,9 mio. 

kr. på sine danske investeringsejendomme. 

I årsrapporten for 2008 har selskabet en nedskrivning på 26,8 mio. kr. på de danske 

investeringsejendomme. Nordicom skriver i sin årsrapport for 2008, at de i den tid de har eksisteret ikke 

har oplevet at finans- og ejendomsmarkedet har skiftet så hurtigt, som det gjorde i 2008117. Nordicom 

nævner også den generelle udvikling på ejendomsmarkedet som en af de store grunde til årets 

nedskrivning. 

I årsrapporten for 2009 beskriver Nordicom, hvordan krisen stadig påvirker den danske økonomi og 

ejendomsmarkedet, blandt andet med et lavt transaktionsvolumen.  

I 2010 beskriver Nordicom i ledelsens beretning, hvordan 2010 stadig var præget af økonomisk 

lavkonjunktur, dog med en svag stigende tendens. Nordicom beskriver videre, at der også i 2010 har været 

et stigende transaktionsniveau hvilket ifølge Nordicom skyldes, at der er en stigende optimisme blandt 

investorerne, og at det finansielle marked er ved at tø lidt op igen. Nordicom skriver, at til trods for den 

økonomiske afmatning der er i samfundet, har de stadig efterspørgsel på deres lejemål til fornuftigt 

lejeniveau. Ligeledes er selskabets tomgangsprocent på kontorlejemål faldet betydeligt i 2010 i forhold til 

2009 og markedet udviser, at udlejningspriserne er ved at blive stabile og der er et aftagende prispres118. 

Nordicom skriver i årsrapporten for 2011 i deres ledelsesberetning i afsnittet ”Udvikling i regnskabsåret”, at 

den negative økonomiske udvikling i 2011 har påvirket deres segment med erhvervsejendomme. Dette ses 

blandt andet ved, at flere af deres lejer har haft vanskeligheder med at betale deres leje til tiden. Selskabet 
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har haft tab på lejerestancer, øget tomgang og pres på lejeniveauet. Nogle af selskabets erhvervslejere har 

været nødsaget til at lukke deres virksomhed og dermed opsige lejemålet, og det har ved visse lejemål 

været vanskeligt at få lejemålet genudlejet119. Hos Nordicoms privatlejer har de økonomiske forhold også 

sat sit præg, hvilket har, sammen med en lejers opsigelse i en større boligejendom, påvirket segmentets 

resultat negativt i 2011120. 

7.2.3 Ledelses- og revisionspåtegning 

7.2.3.1 Ledelsespåtegning 

Selskabets direktion og bestyrelse beskriver i ledelsesberetningerne i analyseperioden, at årsrapporterne er 

aflagt i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU og ydereligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Direktionen og bestyrelsen anser koncernregnskaberne og årsregnskaberne for at give et retvisende billede 

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen samt selskabets aktiver 

og pengestrømme for regnskabsåret. 

De opfatter indholdet af ledelsesberetningen for en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling samt beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.  

7.2.3.2 Uafhængig revisors påtegning 

Selskabet har i 2007 til 2009 fået blanke revisionspåtegninger. Både i 2010 og 2011 har selskabet fået en 

supplerende oplysning omkring de væsentlige usikkerheder, der er forbundet med værdiansættelsen af 

selskabets investeringsejendomme, og der henvises til ledelses beskrivelser af grundlaget for 

værdireguleringerne.  

I 2011 har selskabet ligeledes fået en supplerende oplysning vedrørende forsat drift, som er forudsat af 

indgåelse af ny aftale med selskabets væsentlige kreditorer om forlængelse af løbetiden på bankgælden. 

7.2.4 Indregning og måling af selskabets investeringsejendomme 

7.2.4.1 Note 1 – Anvendt regnskabspraksis 

I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis definerer selskabet deres investeringsejendomme som 

grunde og bygninger, som besiddes af selskabet, for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele. 

Selskabets investeringsejendomme måles første gang til kostpris, som omfatter anskaffelsessummen tillagt 

direkte omkostninger der vedrører købet. Efterfølgende måles selskabets investeringsejendomme til 

dagsværdi. Værdireguleringer i forbindelse med værdiansættelse til dagsværdien indregnes i 

resultatopgørelsen i posten ”Regulering til dagsværdi, netto”. 

De grunde, som selskabet ejer, og hvor der ikke er truffet endelig beslutning om formålet med besiddelsen, 

indgår i selskabets beholdning af investeringsejendomme.  

Nordicom måler deres investeringsejendomme til dagsværdi baseret på normalindtjeningsmodellen.  
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7.2.4.2 Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn 

I årsrapporten for 2007 i note 2 ”Regnskabsmæssige vurdering og skøn”, beskriver selskabet kort, hvordan 

de opgør det forventede driftsresultat, og derefter kapitalisering af driftsafkastet med det afkastkrav, der er 

fastsat af ledelsen for den enkelte ejendom. Under samme note i årsrapporten for 2008 og de 

efterfølgende årsrapporter, har selskabet uddybet deres beskrivelse af normalindtjeningsmodellen og 

udvidet afsnittet med en figur der viser hovedelementerne i modellen. Efter modellen har selskabet 

beskrevet hvert punkt der indgår i modellen. 

I noten i årsrapporten 2009 og frem har selskabet udvidet deres model og tilhørende forklaring med to 

yderligere punkter. Beskrivelsen af afkastkravet er ligeledes udvidet, og der er kommet flere informationer 

omkring fastsættelsen af afkastkravet.  

I analyseperioden har selskabets afkastkrav gået fra 6,69 % i 2007 til 7,51 % i 2011, figur 7.4 viser 

udviklingen i selskabets afkastkrav. 

 

Figur 7.4: 

År 2011 2010 2009 2008 2007 

Afkastkrav 7,51 % 7,39 % 6,73 % 6,69 % 6,69 % 

Egen tilvirkning ud fra Nordicoms årsrapporter 2007 til 2011 

 

I årsrapporten for 2007 benytter Nordicom ikke eksterne vurderinger, men kun ledelsens skøn. I 

årsrapporten for 2008, oplyser selskabet, at de på grund af den generelle usikkerhed på ejendomsmarkedet 

har valgt, for at underbygge deres værdiberegninger, at supplere beregningerne med eksterne vurderinger. 

I årsrapporten for 2008, har selskabet fået vurderet 46 % af værdien af de færdige investeringsejendomme, 

svarende til ejendomme for 1.825 mio. kr.121 I årsrapporten for 2011 har selskabet fået vurderet 8 

investeringsejendomme til ca. 806 mio. kr.122 Fra årsrapporten i 2009 og frem har selskabet ligeledes oplyst 

om hvilke vurderingsmænd de har benyttet sig af. 

Selskabet beskriver også i deres årsrapporter, hvordan de klassificere deres ejendomme op i fem 

kategorier, alt efter hvilke typer ejendomme, de har haft på statusdagen. Selskabet har i perioden haft 

følgende ejendomstyper: 

 Domicilejendomme 

 Færdige investeringsejendomme 

 Investeringsejendomme under udvikling 

 Handelsejendomme 

 Projektbeholdninger 
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I årsrapporten for 2011, har selskabet valgt, at ændre deres klassifikation af ejendommene. Dette skyldes 

ændring af strategi og segmentrapportering, og selskabet har derfor vurderet, at det ikke længere er 

nødvendigt med den opdeling af posterne i regnskabet, som de tidligere har haft. I årsrapporten for 2011 er 

der derfor kun tre klassifikationer af ejendommene123: 

 Domicilejendomme 

 Investeringsejendomme  

 Projektbeholdning 

I årsrapporten for 2008, viser selskabet i ledelsens beretning nøgletal for deres investeringsejendomme 

opdelt i de tre lande samt samlet set, herunder: 

 Bruttoresultat 

 Resultat af primær drift 

 Aktiver i alt  

I årsrapporten for 2009 er samme tabel udvidet med to ekstra punkter; 

 Resultat før værdireguleringer 

 Pengestrømme fra driften 

7.2.4.3 Regnskabskontrol124: 

Fondsrådet har gennemført en regnskabskontrol af Nordicoms årsrapport for 2008, og kunne ved denne 

gennemgang konstatere fejl ved måling og præsentation af visse af selskabets grunde. Det omhandler 

grunde, der var ubebygget, men der var igangsat projekter på grundene med henblik på opførsel af byggeri. 

Fondsrådet konstaterede ligeledes, at selskabet havde fejl i klassifikation af lejligheder fra 

projektbeholdning til investeringsejendomme. Som øvrige forhold bemærkede Fondsrådet, at selskabet 

manglede afskrivninger på en domicilejendom i Ballerup.  

Selskabet havde tre ubebyggede grunde, der var indregnet som investeringsejendomme. Da selskabet 

påbegyndte deres udviklingsprojekt på grundene, fastfrøs de grundenes værdi. Der blev således ikke 

foretaget værdireguleringer af grundene i årerne 2006 og 2007. Dog havde selskabet foretaget en årlig 

værdiforringelsestest jf. IAS 36, hvilket havde ført til nedskrivning af to af grundene i 2008. Selskabet valgte 

i 2008, at behandle grundene efter IAS 40.33, således at der hvert år sker regulering til dagsværdien og 

projektomkostningerne blev behandlet efter IAS 16. Fondsrådet var enig i, at grundene skulle behandles 

efter IAS 40 eksklusive igangværende projekter, og at de igangsatte projekter skulle indregnes og måles til 

kostpris efter IAS 16. 

Fondsrådet påpegede, at da selskabet havde valgt, at indregne grundene til dagsværdi efter første måling 

jf. IAS 40, skulle selskabet fortsætte med at indregne grundene til dagsværdi, herunder foretage løbende 

reguleringer til dagsværdien, og ikke fastfryse værdien ved projekternes igangsættelse. 

Fondsrådet påpegede også, at selvom selskabet havde indregnet og målt grunde og projekterne som 

separate aktiver, havde de i årsrapporten præsenteret dem under en samlet post. Fondsrådet vurderede, 
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at de ubebyggede grunde og projekterne skulle præsenteres under to forskellige poster i årsrapporten, 

investeringsejendomme og materielle anlægsaktiver. 

Efter 1. januar 2009 er IAS 40.9.d udgået, hvilket medfører ændringer af indregning og måling af projekter 

vedrørende opførelse af byggeri med henblik på fremtidig anvendelse som investeringsejendom. Disse 

projekter skal i 2009 derfor indregnes og måles til dagsværdien. Fondsrådet bemærker, at såfremt 

selskabet vurdere, at de ikke kan måle dagsværdien af projekterne pålideligt, skal de dog forsat måles til 

kostprisen indtil der kan måles en pålidelig dagsværdi, jf. ændringerne i IAS 40.53, som ligeledes er ændret 

pr. 1. januar 2009. Selskabet skulle også foretage en ændring af anvendt regnskabspraksis således at den 

stemte overens med retningslinjerne.  

Et andet punkt, som Fondsrådet havde kommenteret var, at selskabet havde opført 146 lejligheder på 

Sluseholmen i København. Selskabet havde solgt 61 af lejlighederne på færdiggørelsestidspunktet, og havde 

overført de resterende 85 lejligheder fra projektbeholdningen til investeringsejendomme. Selskabet har 

oplyst, at de havde indgået en aftale med en ekstern mægler om, at sælge eller udleje de resterende 

ejendomme.  Selskabet mente dermed, at ved indgåelse af aftale med den eksterne mægler om udlejning 

af lejlighederne, at lejlighedernes anvendelse havde ændret sig. Selskabets ledelse var af den opfattelse, at 

aftalen med mægleren var lige så håndfast som indgåelse af en lejeaftale.  

Fondsrådet vurderede, at hver lejlighed skal betragtes som en selvstændig ejendom, idet lejlighederne blev 

enkeltvis markedsført og juridisk blev betragtet som en separat ejendom. Fondsrådet henviser til, at der i 

IAS 40. 57.d, klart fremgår, at der skal være indgået en lejeaftale, for at en ejendom kan overføres fra 

projektbeholdning til investeringsejendomme. Lejekontrakten skal være indgået på overførselstidspunktet. 

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at selskabet har indgået en formidlingsaftale med en mægler. 

Regnskabsmæssigt skal ejendomme/lejligheder, der opføres med henblik på salg, behandles som varelager 

i henhold til IAS 2, hvorfor Fondsrådet påbyder selskabet, at tilbageføre de ikke udlejede lejligheder til 

projektbeholdningen og forsat indregne og måle efter IAS 2.     

Selskabets årsrapport for 2009 skulle kort efter Fondsrådets afgørelse offentliggøres, hvorfor Fondsrådet 

påbød selskabet at foretage følgende korrektioner ved udarbejdelse af 2009125: 

- At selskabet skal foretage værdireguleringer af de tre ubebygget grunde jf. IAS 40.33 

- At selskabet for sammenligningstallene for 2008, jf. IAS 1. 54 skulle; 

o Præsentere de ubebyggede grunde som investeringsejendomme jf. IAS 40 

o Præsentere de igangsatte projekter som materielle anlægsaktiver, jf. IAS 16 

- At selskabet i årsrapporten for 2009 indregner og måler de igangsatte projekter på de ubebyggede 

grunde til dagsværdi efter IAS 40, med mindre undtagelsesbetingelserne i IAS 40.53 er opfyldt 

- At selskabet tilpasser beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis for de ubebyggede grunde og 

igangsat projekter, så det passer på ovenstående påbud. 

- At selskabet kun omklassificerer lejlighederne fra projektbeholdningen til investeringsejendomme, 

såfremt der er indgået en lejekontrakt for den enkelte lejlighed, jf. IAS 40.57  
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7.2.5 Opsummering 

Generelt er informationsniveauet stigende i analyseperioden, ligesom revisor qua deres revisorpåtegning er 

blevet mere kritiske overfor værdiansættelsen af investeringsejendommene i en krisetid, og har givet 

supplerende oplysninger omkring væsentlig usikkerhed omkring værdiansættelsen af 

investeringsejendommene. 

Selskabet benytter en normalindtjeningsmodel. Selskabet beskriver hvilke risici, der kan påvirke deres 

ejendomsportefølje, og illustrerer ligeledes ved deres følsomhedsanalyse, hvilken konsekvens det vil få, 

hvis de ændrer på afkastkravet.  

Selskabet har, siden årsrapporten 2008, fået vurderet dele af deres ejendomsportefølje af eksterne 

vurderingsmænd med den begrundelse at der  er stor usikkerhed på ejendomsmarkedet. 

Selskabet har i analyseperioden fået anmærkninger i en regnskabskontrol udført af Fondsrådet. Selskabet 

havde regnskabsmæssigt behandlet og præsenteret deres ubebyggede grunde forkert. I samme 

regnskabskontrol har Fondsrådet påbudt selskabet at omklassificere lejligheder, der var klassificeret som 

investeringsejendomme på trods af, at der var indgået en formidlingsaftale, hvor lejlighederne skulle 

sælges, og hvis det ikke lykkedes lejes ud. I henhold IAS 40, skal sådanne lejligheder kun klassificeres som 

investeringsejendomme, hvis der er indgået en faktisk lejeaftale, ellers skal de klassificeres som 

handelsejendomme.  

Selskabet har i analyseperioden beskrevet finanskrisen og dens påvirkning på selskabets aktiver på en 

informativ måde.  

7.3 Asgaard Group: 

7.3.1 Præsentation af selskabet 

Asgaard Group er et børsnoteret ejendomsudviklingsvirksomhed. Selskabets hovedaktionær er Stensdal 

Group som ejer 78,33 % af aktierne i Asgaard Group. 

Selskabets aktiviteter består i, at udvikle projekter indenfor fast ejendom, som er baseret på tre 

hovedsegmenter; Erhvervs-, bolig- og investeringsejendomme.  

Selskabet bestræber sig på, at have så lav en balance som muligt, og forsøger kun at eje ejendommene i 

den fase hvor de udvikles. På den måde har de ikke en større ejendomsportefølje, der falder og stiger i takt 

med udviklingen i det generelle ejendomsmarked.126 

7.3.1.1 Udvikling i ejendomsporteføljen 

Selskabet adskiller sig lidt fra de andre selskaber i analysen, da deres hovedformål er, at skabe værdi ved, at 

udvikle og forædle en given ejendom, med henblik på at sælge den indenfor en relativ kort horisont til en 

mere langsigtet ejendomsinvestor.  

Til trods for selskabets strategi, har selskabets ejendomme i analyseperioden hovedsagligt været 

klassificeret som investeringsejendomme. Dagsværdien af Asgaard Groups investeringsejendomme pr. 30. 

september 2011 udgjorde 54 % af selskabets balancesum. I analyseperioden har selskabet indregnet 
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investeringsejendomme for gennemsnitlig 35 %, dette skyldes blandt andet, at selskabet ingen 

investeringsejendomme havde i 2007/08.  

Selskabets investeringsejendomme er i perioden ændret sig fra 88 mio. kr. 1. juli 2007 til 18  mio.kr. pr. 30. 

september 2011. Dette er en udvikling på 97 mio. kr. over perioden. Som tidligere nævnt i analysen, havde 

selskabet pr. 30. september 2008 ingen investeringsejendomme på balancen, da selskabet havde overført 

ejendommen/e til domicilejendomme. I regnskabsåret 2009/10 fører selskabet domicilejendommene 

tilbage til investeringsejendomme. Der er ikke ydereligere beskrivelse af reklassificeringen af ejendommene 

I 2008/09 er der tilgange af investeringsejendomme ved reklassificering af ejendomme. I 2010/11 har 

selskabet en tilgang på 1 mio. kr. samt et salg på 12 mio. kr.  

Selskabet beskriver ikke i årsrapporterne nærmere omkring tilgange/afgange eller reklassificeringerne.  

 

Figur 7.5 

I mio. kr. 30. sep. 11 30. sep. 10 30. sep. 09 30. sep. 08 30. sep. 07 

        

Primo 196 96 0 86 88 

Tilgang i perioden 1 0 0 0 0 

Reklassificering af ejendomme 0 102 75 -86 -31 

Afgang i perioden -12 0 0 0 0 

Omkostninger til forbedringer 0 0 0 0 0 

Årets dagsværdiregulering, netto 1 -2 21 0 29 

      

Ultimo 186 196 96 0 86 

      
 

Egen tilvirkning ud fra Asgaard Groups årsrapporter fra 2006/07 til 2010/11  

 

Selskabet har i analyseperioden en samlet positiv dagsværdiregulering på 49 mio. kr. Opskrivningerne er 

hovedsageligt sket i 2006/07 og 2008/09. I 2009/10 var der en mindre nedskrivning. 

7.3.2 Ledelsesberetning 

7.3.2.1 Risici 

Selskabet har i ledelsesberetningen afsnittet” Særlige risici”. I dette afsnit beskriver selskabet, hvordan 

selskabets væsentlige forretningsmæssige risiko primært knytter sig til udviklingen på det danske 

ejendomsmarked, samt i mindre grad til udviklingen i det globale ejendomsmarked, da selskabet også har 

aktiviteter i andre lande. 

Selskabet beskriver kort, hvordan der er risici forbundet med værdiansættelse af investeringsejendommene 

til dagsværdi. Selskabet nævner, at dagsværdien primært påvirkes af afkastkravet, som fastsættes ud fra 

blandt andet udviklingen i markedet, renteniveauet og erfaringer med køb og salg. 
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7.3.2.2 Følsomhedsanalyser  

Selskabet har i ledelsesberetningen vist en følsomhedsanalyse,  der viser følsomheden i afkastkravet. 

Selskabet viser hvilken på virkning det har på markedsværdien,  samt hvilken ændring det giver i 

markedsværdien og i resultat/egenkapital. Ændringerne vises med +/- 0,25 % og 0,5 %. Selskabet viser også 

en følsomhedsanalyse, der viser hvilken påvirkning ændringer i tomgangsprocenten har. Ændringen vises 

som hvis der var fuldt udlejet og en stigning i tomgangsprocenten på 5 % og 10 %. Følsomhedsanalyserne er 

gengivet i noten for investeringsejendomme. 

7.3.2.3 Finanskrisen 

I årsrapporten for 2007/08 beskriver selskabets direktør i forordet til årsrapporten, at regnskabsåret har 

været et turbulent år for både det danske og det internationale ejendomsmarked, som er kraftigt påvirket 

af den internationale finanskrise. Endvidere, skriver direktøren, at selskabet forventer at det kommende år 

vil være præget af udfordringer i ejendomsbranchen, men at Asgaard Group er særdeles godt positioneret, 

og forventer derfor, at der vil opstå muligheder for, at købe nødlidende projekter og ejendomme som en 

konsekvens af finanskrisen.127 Selskabet beskriver i samme årsrapport under ledelsesberetningen, at 

selskabet aktiviteter dog har været påvirket negativt af den dårlige udvikling på markedet.  

I årsrapporten for 2008/09, beskriver direktøren i forordet til årsrapporten, at regnskabsåret har været en 

historisk vanskelig periode for ejendomsudviklingsvirksomheder, hvor der har været vanskelige 

finanseringsforhold for udviklingsprojekter samt markant stigende afkastkrav og faldende salgsaktivitet. 

Asgaard Group har i regnskabsåret også mærket til markedssituationen og aktiviteten har været negativt 

påvirket af dette. Selskabet forventer, at det kommende år ligeledes bliver vanskeligt, men mener samtidig, 

at selskabet har alle forudsætningerne for at klare sig fornuftigt i den gældende markedssituation128. 

Selskabet bemærker igen i ledelsesbemærkningen, at markedssituationen har påvirket selskabet negativt. 

Igen i årsrapporten for 2009/10 bemærker selskabet, at finanskrisen har en negativ påvirkning på markedet 

og dermed også på Asgaard Group. Dog har selskabet behersket positiver forventninger til det kommende 

regnskabsår.  

Regnskabsåret 2010/11 blev dog ikke helt som Asgaard Group havde forventet. Selv om det begyndte at 

lysne lidt, blev den positive udvikling sat tilbage af euro-uro. Selskabet beskriver i ledelsesberetningen om 

hvordan den finansielle krise har påvirket selskabet og dens aktiviteter. 

7.3.3 Ledelses- og revisionspåtegning 

7.3.3.1 Ledelsespåtegning 

Selskabets direktion og bestyrelse beskriver i ledelsesberetningerne i analyseperioden, at årsrapporterne er 

aflagt i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU og ydereligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Direktionen og bestyrelsen anser koncernregnskaberne og årsregnskaberne for at give et retvisende billede 

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen samt selskabets aktiver 

og pengestrømme for regnskabsåret. 
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De opfatter indholdet af ledelsesberetningen for en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling samt beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.  

7.3.3.2 Uafhængig revisors påtegning 

Selskabet har fået blank påtegning i hele analyseperioden på nær i 2009/10, hvor de har fået en 

supplerende oplysninger for manglende overholdelse af tidsfristerne anført i Værdipapirhandelsloven. 

7.3.4 Indregning og måling af investeringsejendomme 

7.3.4.1 Note 1 – anvendt regnskabspraksis 

I selskabets anvendte regnskabspraksis defineres investeringsejendomme som ejendomme, der besiddes 

for at opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster. Ved første indregning, måler selskabet 

investeringsejendommene til kostpris, der omfatter ejendommens købspris og eventuelle direkte 

tilknyttede omkostninger. Efter første første indregning måler selskabet investeringsejendommene til 

dagsværdi. Selskabet oplyser fra regnskabet 2008/09 og frem, at de benytter an afkastbaseret 

værdiansættelsesmodel. Selskabet oplyser ligeledes, at der indhentes en ekstern vurdering af 

investeringsejendommene i det omfang ledelsen skønner, at der er særlig usikkerhed ved opgørelse af 

dagsværdien. 

Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatet i det regnskabsår ændringen opstår. 

Selskabet benytter en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Selskabet beskriver ikke modellen nærmere 

og oplyser ikke hvilken af de to afkastbaserede modeller de benytter. Det er først i regnskabet for 2008/09 

selskabet positivt nævner, at der benyttes en afkastmodel. I 2006/07 beskriver selskabet kun 

værdiansættelsen i anvendt regnskabspraksis, hvor de skriver, at ejendommenes dagsværdi årligt 

revurderes på baggrund af budgetterede driftsresultater for ejendommene, der er opgjort med 

udgangspunkt i lejen. Selskabet oplyser ligeledes, at tomme lejemål medregnes til en skønnet 

genudlejningsværdi med fradrag på 25 %.  

I 2007/08 er investeringsejendommene ikke omtalt, ud over en note, hvilket skyldes værdien ultimo 

regnskabsåret var kr. 0. 

7.3.4.2 Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn 

I note 2 – ”Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder” oplyser selskabet, at 

dagsværdien er fastsat på baggrund af ejendommenes nettoleje, og at der er anvendt en 

forrentningsprocent, som er skønnet af ledelsen ud fra de markedsforhold, der er på tidspunktet for 

regnskabsaflæggelsen.  

Selskabet har i 2008/09 og 2009/10 valgt at understøtte deres dagsværdiberegninger med eksterne 

vurderinger. Selskabet oplyser dog ikke hvor stor del af investeringsejendommene, der er vurderet eller 

hvilken vurderingsmand der er benyttet.  

Selskabet har jf. nedenstående figur opdelt deres afkastkrav på erhverv og bolig. Selskabet oplyste i 

årsrapporten for 2006/07 ikke de benyttede afkastkrav, og i 2007/08 havde selskabet ingen 

investeringsejendomme, hvorfor der ikke er nævnt afkastgrad i disse år i figur 7.6. 



Kapitel 7 – Regnskabsmæssig analyse af børsnoterede ejendomsselskaber 
 

70 
 

Afkastkrav for boliger ændrer sig stort set ikke i perioden 2008/09 til 2010/11 og er i begge år 5,0 %. I 

samme periode går afkastgraden for erhverv fra 6,88 % til 7,13 % som er en stigning på + 0,25 %-point.    

 

Figur 7.6 

 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 

Erhverv 7,13 % 7,0 % 6,88 % - % - % 

Bolig 5,0 % 5,25 % 5,0 % - % - % 

Egen tilvirkning ud fra Asgaard Groups årsrapporter fra 2006/07 til 2010/11  

 

Selskabet nævner i noten for investeringsejendomme i regnskaberne 2008/09 til 2010/11, at ledelsen 

fastsætter afkastkravet ud fra blandt andet udviklingen i markedsforhold, renteniveauet og erfaringer med 

køb og salg. 

7.3.5 Opsummering 

Selskabet har generelt ikke mange oplysninger omkring deres investeringsejendomme.  Det er først i 

årsrapporten for 2008/09, at selskabet positivt nævner, at de anvender en afkastbaseret model til måling af 

investeringsejendomme. Selskabet beskriver ikke modellen særligt detaljeret, men det vurderes ud fra de 

givne oplysninger, at det er normalindtjeningsmodellen de anvender. Deres dagsværdi måling understøttes 

af eksterne vurderinger.   

Selskabet oplyser, at deres værdigrundlag er at udvikle og forædle ejendomme/projekter, for derefter at 

sælge dem, men har dog i de sidste to regnskabsår i analyseperioden, investeringsejendomme, der udgør 

en væsentlig del af balancen, hvorfor der bør være flere informationer herom i regnskaberne.  

Grundlæggende vurderes dette forhold at være i strid med regnskabsreguleringen, da det er formålet med 

ejendommene, der bestemmer hvorvidt de skal klassificeres som investeringsejendom. Hvis projekterne 

bliver gennemført med henblik på hurtigst muligt at sælge dem efter færdiggørelse, bør de klassificeres 

som varelager.  Årsrapporterne indeholder dog ikke informationer der kan belyse dette nærmere. 

Der var i 2006/07 og 2007/08 ikke beskrevet niveau for afkastkrav eller udarbejdet følsomhedsanalyser, på 

trods af at de i 2006/07 havde indregnet investeringsejendomme i balancen.   

Selskabet omtaler ikke finanskrisen særligt meget i deres årsrapporter, hvilket kan skyldes at de ser 

finanskrisen som en mulighed for at gøre nogle gode handler.  

7.4 Tower Group 

7.4.1 Præsentation af Tower Group 

Tower Group A/S blev noteret på børsen i 2006 via overtagelse af det børsnoteret selskab SIS International 

A/S og i den forbindelse skiftede SIS International navn til Tower Group.  

I oktober 2006 indledte selskabet deres ejendomsinvesteringer, og det var selskabets strategi, at foretage 

investeringer i attraktive investeringsejendomme. Investeringsejendommene var overskudsgivende, 
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velbeliggende boligejendomme i Tyskland. Ejendommene skulle have et udviklingspotentiale, så selskabet 

på længere sigt kunne sælge ejendommene med en fortjeneste.129    

Tower Group foretog i første kvartal 2010 et strategisk skifte efter gennemførsel af en rekonstruktion og en 

ny hovedaktionær, BXR Tower B.V. Der blev skiftet strategi fra et fokus på ejendomskøb til fokus på 

ejendomsforbedringer og administration, ledelse og optimering af porteføljen130. Ændringen af strategien 

skete også for at sikre selskabets aktionærer et vedvarende afkast. Selskabets mål er, at afkastet skal 

overstige den risikofrie investering i obligationer.131  

Selskabet har i den seneste tid kæmpet med likviditeten og insolvente datterselskaber. Selskabet har også 

på baggrund af dette udsat offentliggørelsen af årsrapporten 2011 fire gange og forventes nu 8. maj 2012. 

Analysen af Tower Group vil derfor, som nævnt i afsnit 1.8.1 kun blive foretaget for årene 2007 til 2010. 

Den 3. maj 2012 udsendte Tower Group en selskabsmeddelelse hvori de indkaldte til ekstraordinær 

generalforsamling. Bestyrelsen opfordrer til at aktionærerne godkender salget af ejendommene i Berlin. 

Dernæst opfordrer selskabets bestyrelse til, at selskabet likvideres og afnoteres på fondsbørsen. Såfremt 

likvidationen ikke bliver godkendt vil hele bestyrelsen træde tilbage og der skal i det tilfælde vælges en ny 

bestyrelse. Bestyrelsen anbefaler en likvidator, som er ønsket af køberen af ejendommene i Berlin132.    

7.4.1.1 Udvikling i ejendomsporteføljen 

Pr. 31. december 2010 havde Tower Group investeringsejendomme for 4.296 mio. kr., og med en 

aktivmasse på 4.457 mio. kr. udgjorde investeringsejendomme 96 % af koncernens samlede aktiver. 

Investeringsejendommene er dermed en væsentlig andel af koncernens aktivmasse. 

Som tidligere nævnt, begyndte selskabet deres investeringer i ejendomme i 2006, hvor de pr. 30. juni 2007 

havde en ejendomsportefølje på 1.576 mio. kr. Denne portefølje var pr. 31. december 2010 vokset til en 

ejendomsportefølje på 4.296 mio. kr. Selskabet har i analyseperioden købt ejendomme for 4.360 mio. kr. 

inklusiv ejendomme, de har overtaget i forbindelse med virksomhedsovertagelser133. 

Tower Group kom på Børsen i oktober 2006, og begyndte derefter at opkøbe ejendomme i Tyskland. I det 

første regnskabsår havde selskabet en tilgang på 1.461 mio. kr. I de efterfølgende perioder har selskabet 

haft en tilgang på ejendommene på 2.899 mio. kr. samt en afgang på 1,7 mio. kr. i 2009/10. Ca. 58 % af 

ejendommene er købt i regnskabsåret 2007/08, hvor selskabet købte ejendomme for 2.512 mio. kr. I 

selskabets årsrapport for 2007/08 skriver selskabet, at de forventer, at skulle investere for 2 mia. i 

regnskabsåret 2008/09. Jf. figur 7.9 investerede selskabet dog kun for 362 mio. kr. i 2008/09. Selskabet 

skriver i deres indledning for årsrapporten for 2008/09, at den finansielle krise har sat sine spor på 

virksomheden, og de har blandt andet fået problemer med finansieringen, hvilket også kan ses i størrelsen 

af selskabets investeringer.  
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Figur 7.7 

I mio. kr.  31. dec. 10 30. juni 09 30. juni 08 30. juni 07 

       

Anskaffelsessum, primo 4.300 3.977 1.461 0 

Kursreguleringer 7 -14 4 0 

Tilgang i perioden 25 362 2.512 1.402 

Tilgang ved virksomhedsovertagelser 0 0 0 59 

Afgang i perioden -2 0 0 0 

Reklassificering til aktiver bestem for salg 0 -25 0 0 

Reklassificering fra aktiver bestem for salg 25 0 0 0 

     

Anskaffelsessum, ultimo 4.355 4.300 3.977 1.461 

       

Værdireguleringer, primo 258 252 115 0 

Valutareguleringer -0,5 1 0 0 

Opskrivning i perioden 618 322 239 140 

Nedskrivning i perioden -930 -321 -102 -25 

Afgang i perioden 1 0 0 0 

Reklassificering til aktiver bestem for salg 0 4 0 0 

Reklassificering fra aktiver bestem for salg -6 0 0 0 

     

Værdireguleringer, ultimo -60 258 252 115 

  
    

Regnskabsmæssig værdi 
4.296 4.558 4.229 1.576 

 
    

Egen tilvirkning ud fra Tower Groups årsrapporter fra 2006/07 til 2009/10
134

  

 

Selskabet har samlet i perioden haft en nedskrivning på 59 mio. kr., det er dog kun i 2009/10 at selskabet 

samlet har en nedskrivning, som er på 312 mio. kr.  I de første tre analyseperioder har selskabet haft samlet 

opskrivninger. Dette skal ses i lyset af, at Tower Group har startet deres investeringer i 

investeringsejendomme kort før finanskrisen startede og det må derfor også antages, at være da 

prisniveauet var i top. 

7.4.2 Ledelsesberetning 

7.4.2.1 Risici 

Selskabet har i analyseperioden i ledelsesberetningen beskrevet selskabets risici under et særskilt afsnit. 

Selskabet har vurderet hvilke risici, der er forbundet med investering i investeringsejendomme. Punkterne 

er: 

 Genudlejning og tomgang 

 Inflation 
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 Ændringer i markedsafkastet / markedspriser 

 Ejendomsudgifter 

 Lejernes betalingsevne / Opkrævningsrisiko 

 Generelle udlejningsbetingelser og prisfastsættelse 

Det er ikke alle overstående punkter, der  er med i alle årene, men ens for alle regnskabsårene er, at de 

punkter selskabet har valgt at medtage, bliver beskrevet nærmere i afsnittet omkring risici.  

Selskabet skriver blandt andet under genudlejning og tomgang, at selskabet har en risiko for, at lejemålene 

ikke bliver genudlejet, eller at der kan opnås den samme leje ved genudlejning.  

Under punkterne lejernes betalingsevne / opkrævningsrisiko beskriver selskabet, hvordan der er en risiko 

for, at selskabets lejere ikke kan betale deres leje, blandt andet på grund af en forringelse af de generelle 

økonomiske betingelser. Selskabet oplyser, at de forsøger at afdække denne risiko ved, at kræve 

depositum. De beskriver ligeledes deres rykkerprocedure ved manglende betalinger.  

7.4.2.2 Følsomhedsanalyse 

I note 2 ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger” har selskabet ligeledes vist følsomhedsanalyser, hvor 

selskabet viser hvilken påvirkning det vil få på selskabets værdi på investeringsejendomme, hvis der ændres 

på følgende tre faktorer:136 

 Tomgang 

 Diskonteringsfaktor 

 Inflation 

Ændringerne i diskonteringsfaktorer og inflation er viste med ændringer på +/- 0,25 %, og tomgangen er 

vist med ændringer på +/- 1 %. I årsrapporten for 2009/10 vil en ændring af selskabets diskonteringsfaktor 

på + 0,25 % give en reducering af selskabets ejendomsportefølje på 207,9 mio. kr.137 

7.4.2.3 Finanskrisen 

Tower Group var ret nye på markedet da finanskrisen begyndte, da de først begyndte med deres 

investeringer i 2006. Finanskrisen har også påvirket dem, og ikke mindst deres ejendomsportefølje. I 

selskabets årsrapport for 2007/08, beskriver selskabet markedsforholdene i Tyskland. De beskriver 

økonomiske nøgletal, så som BNP udviklingen i Tyskland samt udviklingen i arbejdsløsheden i Tyskland. 

Oplysningerne er også vist i grafform, der viser udviklingen i de to faktorer over en årrække. Dette er 

makroøkonomiske faktorer, der har indflydelse på værdiansættelsen af ejendommene i DCF-modellen. 

Oplysningerne om de makroøkonomiske faktorer er afkortet i årsrapporten for 2008/09, hvor der blot 

nævnes en falden tysk eksport samt arbejdsløshedsprocenten for juni 2009. I årsrapporten for 2009/10 

stiger informationsniveauet igen, og der kommer flere faktor omkring den tyske eksport, BNP samt 

arbejdsløshed.  

Selskabet beskriver investeringsmarkedet generelt i Tyskland, herunder hvordan transaktionsvolumen har 

udviklet sig i regnskabsåret. Efter dette beskriver de kort udviklingen på deres investeringsområder, Berlin 
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og Nordrhein Westfalen. I årsrapporterne for 2008/09 og 2009/10, beskriver selskabet ligeledes udviklingen 

i det tyske ejendomsmarked, herunder finanskrisens påvirkning, samt udviklingen på deres to fokus 

områder. 

7.4.3 Ledelses- og revisionspåtegning 

7.4.3.1 Ledelsespåtegning 

Selskabets direktion og bestyrelse beskriver i ledelsesberetningerne i analyseperioden, at årsrapporterne er 

aflagt i overensstemmelse med IFRS, som er godkendt af EU og ydereligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Direktionen og bestyrelsen anser koncernregnskaberne og årsregnskaberne for at give et retvisende billede 

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen samt selskabets aktiver 

og pengestrømme for regnskabsåret. 

De opfatter indholdet af ledelsesberetningen for en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling samt beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.  

7.4.3.2 Den uafhængige revisors påtegning 

Selskabet har i årsrapporten for 2008/09 og 2009/10 fået en supplerende oplysning i den uafhængige 

revisors påtegning. Den supplerende oplysning henviser til den betydelige risiko, der er forbundet med 

værdiansættelse af investeringsejendommen, som ledelsen redegør for i ledelsesberetningen i 2008/09 og i 

note 2 i 2009/10. 

Selskabet har ligeledes fået supplerende oplysning omkring forsat drift i 2008/09 og 2009/10 samt 

usikkerhed omkring lejetilgodehavender Andre tilgodehavender og Anden gæld. I 2008/09 er der også 

supplerende oplysning vedrørende indgåelser af incitamentsaflønningsaftaler med selskabets direktion, 

som er i strid med selskabslovens bestemmelser. I 2007/08 er der supplerende oplysning omkring ulovligt 

aktionærlån samt der er købt egne aktier for egne midler og uden markedets kendskab. 

7.4.4 Indregning og måling af selskabets investeringsejendomme: 

7.4.4.1 Note 1 – Anvendt regnskabspraksis 

I henhold til selskabets anvendte regnskabspraksis, sker første indregning af selskabets 

investeringsejendomme til kostpris, hvorefter selskabets investeringsejendomme måles til en skønnet 

dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i selskabets resultatopgørelse det år reguleringen opstår.  

Selskabet benytter DCF-modellen til værdiansættelse af deres ejendomme. Selskabet beskriver i deres 

årsrapport for 2007/08, at de har valgt denne model, da de mener, at finanskrisen har skabt større 

usikkerhed omkring den kortsigtede prisudvikling138. Selskabet argumenterer ligeledes for valget af model 

ved, at de mener, at dette er den mest benyttede model inden for branchen139.   
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7.4.4.2 Note 2 – Væsentlig regnskabsmæssige skøn 

Under note 2 ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger” er der et afsnit, der omhandler selskabets 

vurdering af investeringsejendomme.   

Tower Group tager udgangspunkt i den realiserede leje og et 10-årigt cash flow budget. I det 11. budgetår 

beregner selskabet en terminalværdi, som er baseret på en fremtidig vækstrate på 2 % i cash flowet. 

Selskabet oplyser ligeledes, at de i den enkelte ejendoms cash flow budget tager højde for eventuelle 

tomgang og prisstigninger, ligesom de også vurderer ejendommens løbende drift, herunder eventuelle 

behov for renoveringer eller vedligeholdelsesarbejder.  

Diskonteringsfaktoren, som benyttes til tilbagediskontering af den enkelte ejendoms cash flow, er 

korrigeret til den enkelte ejendom. Selskabet oplyser hvad den gennemsnitlige tilbagediskonteringsfaktor 

er og hvilket spænd alle ejendommene ligger mellem. 

Selskabet har haft følgende tilbagediskonteringsfaktor i analyseperioden: 

 

Figur 7.8 

Regnskabsår Tilbagediskonteringsfaktor Faktor mellem 

2009/10 7,08 % 6,68 % - 7,30 % 

2008/09 6,70 % 6,58 % - 6,90 % 

2007/08 7,90 % 7,73 % - 8,02 % 

2006/07 Se nedenstående 5,4 % - 5,9 % 

Egen tilvirkning ud fra Tower Groups årsrapporter fra 2006/07 til 2009/10  

 

I 2006/07 er der ikke oplyst en gennemsnitlig diskonteringsfaktor, der har selskabet oplyst 

diskonteringsfaktor fordelt ud på fire områder. 

Da selskabets aktie er relativ illikvid, vil dette medfører en for lav beta værdi, set i forhold til identiske 

ejendomsselskaber. Beta-værdien angiver, hvordan en aktie bevæger sig i forhold til det generelle marked. 

Selskabet har siden årsrapporten 2007/08 estimeret selskabets egenkapitals afkastkrav, herunder 

betaværdien ved, at tage udgangspunkt i en gennemsnitlig beta værdi ud fra en peer-group. Peer-groupen 

er sammensat af tyske ejendomsselskaber, der alle investerer i tyske ejendomme og er noteret på den 

tyske børs.  

Selskabet oplyser i årsrapporten for 2009/10, at den gennemsnitlige rente og rentemargin er indhentet fra 

en større tysk lånegiver. Selskabet gør opmærksomme på, at de oplyste rentesatser er markedssatser for 

finansiering af en ejendomsportefølje på vurderingstidspunktet. Selskabet nævner ligeledes, at disse satser 

ligeledes var benyttet i årsrapporten for 2008/09.   

I selskabets årsrapport for 2006/07, 2007/08 og 2008/09 havde ikke flere informationer om deres 

indregning af investeringsejendomme end beskrevet ovenfor.  
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7.4.4.3 Regnskabskontrol140 

Selskabets årsrapport for 2008/09 blev udtaget af Fondsrådet til regnskabskontrol. Fondsrådet havde 

bemærkninger til flere forhold i selskabets årsrapport. Fondsrådet satte blandt andet spørgsmålstegn ved 

selskabets metode til at indregne og måle deres investeringsejendomme, herunder overholdelsen af IAS 40.  

Fondsrådet gennemgik forholdet vedrørende virksomhedens anvendte tilbagediskonteringssats, der 

benyttes til opgørelse af virksomhedens investeringsejendomme. Som nævnt i afsnit ##, har virksomheden 

estimeret egenkapitalens afkastkrav, herunder en betaværdi der er et gennemsnit ud fra en peer-group, 

der er sammensat af tyske ejendomsselskaber.   

Selskabet har yderligere oplyst Fondsrådet om, at til beregning af lånekapitalens afkastkrav, er der er 

anvendt en rentesats, som er oplyst af en tysk bankforbindelse. De oplyste rentesatser var ikke baseret på 

et specifikt lånetilsagn til Tower Group. Disse oplysninger var med i selskabets årsrapport for 2008/09. 

Selskabet oplyser Fondsrådet om, at den anvendte kapitalstruktur med 75,91 % gæld ikke var specifikt for 

selskabet. Tower Group har fundet frem til den langsigtede kapitalstruktur via nogle beregninger ud fra en 

peer-group og markedet i øvrigt. Tower Group oplyser, dog samtidig til Fondsrådet, at de desværre ikke kan 

finde deres beregninger på deres server. 

Fondsrådet beder derefter selskabet om, at redegøre for, hvad der menes med, at den langsigtede 

kapitalstruktur var beregnet ud fra en peer-group og markedet i øvrigt. Derudover beder Fondsrådet, om, 

at der redegøres for hvordan de er kommet frem til en gældsandel på 75,91 %.  

Tower Group fremlægger efterfølgende over tre gange141 dokumentation og forklaringer på baggrunden for 

benyttelse af peer-groupen, valget af den langsigtede kapitalstruktur og vurderingen af betaværdien. 

Selskabet har som tidligere nævnt, ikke kunne finde den underliggende dokumentation fra tidligere år, og 

har i den forbindelse forsøgt, at genskabe de anvendte tal.   

I Tower Groups forklaringer, nævner de blandt andet, at selskabet havde valgt, at benytte kapitalstrukturen 

pr. 30. juni 2008 som grundlag for kapitalstrukturen pr. 30. juni 2009, da finanskrisen havde påvirkede peer-

groupen og strukturen pr. 30. juni 2008 hvorfor ledelsen vurderede, at den ikke havde finanskriseeffekter i 

sig. Selskabet beskriver i deres besvarelse fra den 18. februar 2011, at selskabets matematiske beregning af 

gældsandelen pr. 30. juni 2009 udviser en øgede gældsandel på grund af ændringer i peer-groupen, som 

følge af finanskrisen. Denne ændring vil give en øgede gældsandel og vil medføre en mer-værdi på Tower 

Groups ejendomme. Selskabets ledelse har derfor valgt, pr. 30. juni 2009 at fastholde den gældsandel 

selskabet havde pr. 30. juni 2008.    

Fondsrådet vurderede, at Tower Group ikke i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort anvendeligheden i 

virksomhedens metode til at opgøre investeringsejendommene til dagsværdi. Fondsrådet havde 

bemærkninger til to aspekter i virksomhedens model; elementerne i modellen og datagrundlaget. Omkring 

elementerne i modellen bemærkede Fondsrådet, at anvendelsen af selskabets model, med at estimere 

peer group’ens egenkapitalandelene forudsætter, at der kan sandsynliggøres, at egenkapitalforholdene i 

peer group’en kan anses for et udtryk for, hvor stor egenkapitalandel, der typisk gør sig gældende i et 
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aktuelt marked. Fondsrådet har vurderet, at den anvendte model ikke er velegnet til at sandsynliggøre eller 

estimere markedsforholdene. Baggrunden for dette er blandt andet, at Tower Group anvender modellen på 

en sådanne måde, at faldende aktiekurser, som følge af negative forventninger til fremtiden, vil medføre, at 

ejendommene vil stige i værdi og omvendt, at en positiv forventning og stigende aktiekurser vil formindske 

værdien på selskabets ejendomme. Selskabet har selv gjort opmærksom på problemet med modellen, og 

selskabets reaktion på dette har været, at de har benyttet de samme egenkapitalforhold, som foregående 

år, hvilket Fondsrådet ikke mener, er korrekt. Selskabet har ikke overfor Fondsrådet kunne dokumentere, at 

kapitalforholdene var ens de to pågældende år. 

Fondsrådet bemærker, at det jf. IAS 1.15 er en forudsætning, at modellens forudsætninger er baseret på 

troværdige data. Ligeledes understreger IAS 8.15, vigtigheden af, at regnskabspraksis er konsistens over 

årene. Fondsrådet mener ikke, at selskabet har kunnet dokumentere, at deres beregninger er foretaget på 

pålideligt datagrundlag. Dette er ydereligere, jf. Fondsrådet, blevet bekræftet ved, at der var regnefejl i det 

materiale som Tower Group havde fremlagt Fondsrådet.            

Fondsrådet påbød derfor Tower Group følgende142: 

- Virksomheden skulle foretage en beregning af dagsværdien for investeringsejendommene pr. 30. 

juni 2009 i overensstemmelse med IAS 40. Dette indebar blandt andet, at beregningen skulle 

foretages på et pålideligt datagrundlag, som skulle anvendes konsistent, og at de elementer, der 

indgik i beregningen (blandt andet egenkapitalomkostninger, gældsandel og 

fremmedkapitalomkostninger) skulle være konsistente og et udtryk for situationen på 

balancedagen den 30. juni 2009. Tower Group skulle herunder kunne dokumentere de respektive 

tillæg/præmier, der udgør forskellen imellem den anvendte egenkapitalomkostning og den 

risikofrie rente.      

- Virksomheden skulle indsende en ny beregning af dagsværdien af investeringsejendommene pr. 30. 

juni 2009 (samt pr. 30. juni 2008 til brug for sammenligningstallene) til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen senest den 26. april 2011 sammen med en resultatopgørelse og balance i 

hovedposter med sammenligningstal for regnskabsåret 2008/09 med den opgjorte dagsværdi af 

investeringsejendommene indarbejdet. Beregningen skulle være forsynet med en revisorerklæring 

med høj grad af sikkerhed, hvoraf det fremgår, at beregningen er foretaget i overensstemmelse 

med Fondsrådets afgørelse og de internationale regnskabsstandarder. Tilsvarende gælder for 

resultatopgørelse og balance i hovedposter. 

- Virksomheden skulle – i det omfang, den nye beregning af dagsværdien viste, at de tidligere 

offentliggjorte oplysninger om ejendomsværdien er udtryk for en væsentlig afvigelse – behandle 

overstående forhold som rettelses af fejl, jf. IAS 8.41-49. Virksomheden skulle i så fald hurtigst 

muligt offentliggøre korrigerede/supplerende information, hvoraf det fremgik, hvorledes fejlen 

havde påvirket de enkelte regnskabsposter i årsrapporten (herunder påvirkning af 

sammenligningstal). Af den supplerende/korrigerede information skulle det fremgå, at den tidligere 

offentliggjorte finansielle information i form af årsrapporten for 2008/09 indeholdte fejl, og at den 

korrigerede/supplerende information offentliggøres efter påbud fra Fondsrådet. Den 

korrigerede/supplerende information til årsrapporten skulle udarbejdes og opstilles, så den giver 

                                                           
142

 Fondsrådet, J.nr. 2009-0020270 



Kapitel 7 – Regnskabsmæssig analyse af børsnoterede ejendomsselskaber 
 

78 
 

regnskabsbrugeren et klart og overskueligt billede af de korrigerede fejls indvirkning på 

årsrapporten for 2008/09 

- Virksomhedens ledelse skulle endvidere afgive en ledelsespåtegning, som omfattede den 

korrigerede/supplerende information og heri oplyse, hvorvidt den korrigerende/supplerende 

information var i overensstemmelse med Fondsrådets påbud. 

- Endvidere skulle den korrigerende/supplerende information revideres af virksomhedens revisor. 

Tower Group meddelte i selskabsmeddelelse nr. 11 / 2011 overstående afgørelse, men selskabet var uenig i 

Fondsrådets afgørelse, og meddelte at selskabet overvejede det videre forløb – hvilket formentlig ville 

medføre en anke af afgørelsen. I selskabsmeddelelse nr. 13 / 2011, meddelte selskabet, at de var enige 

med Fondsrådet om en fortolkning af Fondrådets afgørelse, og dette indebar en aftale om, at selskabet 

skulle fremlægge ny tilstrækkelig dokumentation, herunder en fyldig begrundelse af selskabets valg af 

parameter i DCF-modellen. Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse nr. 24 / 2011, at Fondsrådet efter en 

gennemgang af den nye dokumentation ikke fandt, at selskabet havde sandsynliggjort, at den anvendte 

metode til opgørelse af dagsværdien af selskabets investeringsejendomme var anvendelig. Fondsrådet 

havde lagt til grund, at en eventuel fravigelse ved opgørelsen af dagsværdien af investeringsejendommene 

ikke ansås som væsentligt, hvorfor Fondsrådet på den baggrund ikke fandt anledning til, at foretage 

ydereligere vedrørende årsrapporten for 2008/09.    

Efter selskabets årsrapport for 2008/09 blev udtaget og gennemgået af Fondsrådet, der anmærkede, at 

selskabets oplysninger omkring benyttelsen af DCF-modellen ikke var tilstrækkelige, har selskabet i 

årsrapporten for 2009/10 udvidet deres afsnit med beskrivelsen af deres faktorer der indgår i deres model. 

Tower Group beskriver også hvordan de har fastlagt deres hovedforudsætninger til modellen. Disse 

hovedforudsætninger er143: 

 Tomgang 

 Inflation 

 Target leje pr. m2 

 Diskonteringsfaktor 

Tower Group tester de fremkommende ejendomsværdier mod en ”faktor-beregning”. Denne model er en 

mere simpel værdiansættelsesmetode, da udgangspunktet i denne metode alene er nettolejen på den 

enkelte ejendom. Nettolejen multipliceres med en faktor der er ejendomsspecifik. Faktoren til denne 

beregning indhentes hos en uafhængig ejendomsmægler. 

7.4.5 Opsummering 

Selskabet benytter som det eneste selskab DCF-modellen. Selskabet beskriver i årsrapporterne deres 

fremgangsmåde og deres budgetperiode. Selskabet har i analyseperioden ændret informationsniveau, det 

skyldes hovedsagligt Fondsrådets afgørelse i 2011 vedrørende årsrapporten for 2008/09, som blandt andet 

påpegede, at den anvendte diskonteringsfaktor ikke var opgjort på et pålideligt grundlag. 
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Fondsrådets regnskabskontrol, og dermed efter prøvelse af selskabets DCF-model, har vist, at selskabet har 

svært ved at opgøre væsentlige faktorer i deres anvendelse af modellen, nemlig diskonteringsfaktoren jf. 

afsnit 5.2.1.2.3   

Selskabet har i analyseperioden beskrevet hvilke risici, der kan påvirke selskabets ejendomsportefølje, og 

de viser ligeledes ved deres følsomhedsanalyser, at selskabet er klar over hvilke faktorer, der kan påvirke 

deres ejendomsportefølje. Selskabet har også testet de fremkommende ejendomsværdier mod en faktor-

beregning, hvor den anvendte faktor er indhentet fra en uafhængig tysk ejendomsmægler. 

Selskabet beskriver finanskrisen og de påvirkninger, den har haft på markedet og dermed på selskabet 

igennem de faktorer selskabet benytter i DCF-modellen. 

7.5 Victoria Properties 

7.5.1 Præsentation af Victoria Properties 

Efter Vipro Holding A/S havde købt aktiemajoriteten i Torsana A/S, blev Victoria Properties børsnoteret i 

juni 2006. Selskabets målsætning er, at blive blandt Danmarks førende børsnoterede ejendomsselskaber 

med fokus på det tyske marked. 

Selskabet investerer udelukkende i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i de ti største byområder i 

Tyskland, herunder Berlin. Selskabet investerer kun i ejendomme hvor der som udgangspunkt er et positivt 

cash flow. 

Selskabets mission, er at udvikle og modne deres ejendomme, så de ved et eventuel salg vil fremstå som 

fuldt udlejet og istandsat. 

7.5.1.1 Selskabets ejendomsportefølje 

I analyseperioden, udgør investeringsejendomme 94 % af selskabets samlede balancesum. Pr. 31. 

december 2011 havde selskabet investeringsejendomme for 2.140 mio. kr. og en balancesum på 2.245 mio. 

kr. Investeringsejendommene er dermed et væsentligt aktiv hos Victoria Properties.  

Selskabets  portefølje har i analyseperioden udviklet sig fra 106 mio. kr. pr. 1. januar 2007 til 2.140 mio. kr. 

pr. 31. december 2011. Dette er en stigning på 2.034 mio. kr. over analyseperioden. Stigningen skyldes 

hovedsagelig tilgange ved nyerhvervelser (1.939 mio. kr.) og forbedringer (51 mio. kr.). Nyerhvervelserne er 

foretaget i 2007, 2006 og 2011. I 2011 var periodens eneste salg, da der i 2011 blevet solgt for 100 mio. kr. 

Selskabet har i perioden haft en samlet opskrivning på 144 mio. kr. Selskabet havde opskrivninger i 2007 og 

2008 på henholdsvis 117 mio. kr. og 79 mio. kr. I 2009, 2010 og 2011 har selskabet haft nedskrivninger på 

deres ejendomme. 
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Figur 7.9 viser udviklingen i selskabets portefølje144. 

Figur 7.9 

I mio. kr. 2011 2010 2009 2008 2007 

      Primo 1.791 1.790 1.836 1.226 106 

Tilgange, nyerhvervelser 405 0 0 531 1.003 

Tilgange, forbedringer 44 6 1 0 0 

Afgang ved salg -100 0 0 0 0 

Årets dagsværdiregulering, netto -0,5 -5 -47 79 117 

 
     

Regnskabsmæssig værdi 2.140 1.791 1.790 1.836 1.226 

Egen tilvirkning ud fra Victoria Properties årsrapporter fra 2007 til 2011  

7.5.2 Ledelsesberetning  

7.5.2.1 Risici 

I årsrapporten under afsnittet; ”Risikoforhold og – styring” beskriver selskabet, ligesom under note 2, 

hvordan selskabets ejendomme bliver værdiansat, og flere elementer i modellen er baseret på skøn. De 

henviser ligeledes til deres fem-trinsproces.  

Udover at der i årsrapporterne under ”Årets aktivitet” nævnes, at der er usikkerhed og risiko forbundet 

med udviklingen i det tyske ejendomsmarked og selskabets ejendomsportefølje, bliver der ikke i 

årsrapporterne nævnt yderligere omkring risikoen. 

7.5.2.2 Følsomhedsanalyse 

De viser også følsomheden ved værdiansættelsen, ved at vise tabellen med ændringer af afkastprocenten. 

Tabellen viser, at hvis selskabet i 2011 ændrede deres afkast med + 0,25 % vil deres ejendomsportefølje 

blive reduceret med 100 mio. kr.  

7.5.2.3 Finanskrisen 

Selskabet beskriver i årsrapporten for 2007, hvordan finanskrisen har påvirket sammensætningen af 

investorer – antallet af investorer med en høj andel af fremmedkapital er mindsket. Ligeledes har de 

observeret et faldende transaktionsniveau i markedet. Selskabet beskriver, at de i 2007 til trods for 

beskrevet effekt af finanskrisen, ikke har oplevet nogen negativ effekt på selskabet. 

I årsrapporten for 2008 beskriver selskabet i ledelsesberetningen, at til trods for et år der var præget af 

turbulens på de internationale finansmarkeder, klarede selskabet sig godt igennem året, og vurderer, at de 

har fået en solid position med ejendomme på attraktive beliggenheder145.  Selskabet beskriver ligeledes det 

tyske ejendomsmarked og udviklingen i ledelsesberetningen. 
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I årsrapporten for 2009, beskriver selskabet, at de stadig er i en god position til trods for den forsatte 

finanskrise. Dog er selskabet blevet mere mærket af finanskrisen og beskriver i ledelsesberetningen, at 

selskabet i regnskabsåret har oplevet en stigende tomgang. 

Selskabet beskriver igen i årsrapporten for 2010, at de til trods for at der stadig er finanskrise, at selskabet 

har noteret, at de stadig er blandt de markedsdeltager der fremstår som en solvens, solid og respekteret 

aktør på det tyske marked146. 

I årsrapporten for 2011, skriver selskabet ikke om finanskrisen. 

7.5.3 Ledelses- og revisionspåtegning 

7.5.3.1 Ledelsespåtegning 

Selskabets direktion og bestyrelse beskriver i ledelsesberetningerne i analyseperioden, at årsrapporterne er 

aflagt i overensstemmelse med IFRS som er godkendt af EU og ydereligere danske oplysningskrav til 

årsrapporter for børsnoterede selskaber.  

Direktionen og bestyrelsen anser koncernregnskaberne og årsregnskaberne for at give et retvisende billede 

af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling på statusdagen samt selskabets aktiver 

og pengestrømme for regnskabsåret. 

De opfatter indholdet af ledelsesberetningen for en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og 

selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og finansielle stilling samt beskrivelse af de 

væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og selskabet står overfor.  

7.5.3.2 Den uafhængige revisors påtegning 

Selskabet har i 2007 til 2010 fået et blank revisionspåtegning. I 2011 har selskabet fået en supplerende 

oplysning omkring forsat drift. 

7.5.4 Indregning og måling af selskabets investeringsejendomme 

7.5.4.1 Note 1 – Anvendt regnskabspraksis 

I selskabets anvendte regnskabspraksis definerer selskabet, at investeringsejendomme er ejendomme, der 

besiddes for at opnå lejeindtægter og kapitalgevinster eller begge dele. 

Selskabet oplyser ligeledes i anvendt regnskabspraksis, at selskabets ejendomme ved første indregning 

måles til kostpris tillagt transaktionsomkostninger. Efterfølgende måler selskabet deres 

investeringsejendomme til dagsværdi. I dagsværdien indgår der ingen transaktionsomkostninger. 

Reguleringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen i det år reguleringen opstår. 

Selskabet benytter normalindtjeningsmodellen til, at måle og indregne deres investeringsejendomme, da 

ledelsen anser denne model som velegnet.  

                                                           
146

 Victoria Properties årsrapport 2010, side 3 



Kapitel 7 – Regnskabsmæssig analyse af børsnoterede ejendomsselskaber 
 

82 
 

7.5.4.2 Note 2 – Væsentlige regnskabsmæssige skøn 

Selskabet oplyser i deres note 2 ”Regnskabsmæssige vurderinger og skøn” under afsnittet 

”Dagsværdireguleringer af investeringsejendomme” hvilke faktorer der bruger i deres 

normalindtjeningsmodel. 

Selskabet opgør dagsværdien enkeltvis på hver af deres ejendomme, hvor de med udgangspunkt i et 

budget, for det kommende driftsår. De oplyser, at de ved enkeltstående hændelser korrigere for dette i 

budgettet så det ikke påvirker, da budgettet skal udvise et normalt indtjeningsår. Selskabet oplyser, at der 

tages udgangspunkt i historiske realiserede driftsresultater for den enkelte ejendom korrigeret for 

forventede ændringer. 

I selskabets årsrapport for 2011, har selskabet sammen med præsentationen af selskabets nøgletal, 

ligeledes udarbejdet nøgletal over selskabets ejendomsportefølje. Selskabet præsenterer først månedlige 

lejeindtægterne pr. m2 og fordelt på de tre områder, Berlin, Frankfurt og Hamburg, og tre kategorier; bolig, 

erhverv og øvrige. Dernæst opgør de samlede kvadratmeter både på bolig, erhverv og øvrige samt på de tre 

områder, samt fordelingen af lejemål på de tre områder. Til sidst opgør selskabet, de samlede lejerestancer 

samt hvad der heraf er hensat til tab147. 

Afkastkravet fastsættes ud fra en række individuelle kvalitetsforhold. Selskaber beskriver i deres 

årsrapporter hvordan de fastsætter afkastkravet. 

Af kvalitetskrav, som selskabet oplyser, har selskabet, som tidligere nævnt, i årsrapporten for 2011, 

præsenteret nøgletal for selskabets ejendomsportefølje sammen med selskabets øvrige nøgletal. I 

nøgletallene for ejendomsporteføljen præsenterer selskabet ejendommenes tomgang, både pr. m2 og pr. 

lejeenheder. Disse er opdelt på tre områder, Berlin, Frankfurt og Hamburg. Ydereligere visses 

tomgangsprocenterne i tre kategorier; bolig, erhverv og øvrige.  

Derudover opgør selskabet i årsrapporterne for 2009, 2010 og 2011 det gennemsnitlige opsigelsesvarsel for 

erhvervslejemålene under afsnittet ”Ejendomsporteføljen”. 

Selskabet har i sine årsrapporter, undtagen i årsrapporten for 2010, et afsnit under ledelsesberetningen, 

der hedder ”Markedsforhold”. I dette afsnit beskriver selskabet hvordan udviklingen i den tyske økonomi 

har været. Selskabet har ligeledes illustreret i en figur, hvilke generelle forhold på ejendomsmarkedet og 

hvilke specifikke forhold for den enkelte ejendom, der er med til at påvirke den endelige værdi på 

ejendommen. 

Selskabet viser en tabel, der angiver intervallet for de anvendte afkastkrav. I analyse- perioden er 

selskabets afkastkrav gået fra 4,9 % i 2007 til 5,3 % i 2011. Figur 7.10 viser afkastprocenten i perioden. 
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Figur 7.10 

År 2011 2010 2009 2008 2007 

Afkastkrav 5,3 % 5,1 % 5,2 % 5,0 % 4,9 % 

Egen tilvirkning ud fra Victoria Properties årsrapporter fra 2007 til 2011  

 

Selskabet beskriver i note 2 ”Regnskabsmæssige vurderinger og skøn”, at efter, at have divideret med den 

enkelte ejendomsafkastkrav, opgøres dagsværdien fratrukket reservationer til forestående renoveringer og 

ombygningsarbejder.  

Selskabet beskriver yderligere i årsrapporterne for 2009, 2010 og 2011, hvordan værdiansættelsen af deres 

ejendomme sker i en fem-trinsproces148, som også kan sammenholdes med faserne i 

normalindtjeningsmodellen; 

1. Alle væsentlige forhold bliver gennemgået af selskabets asset managers og de vurdere udgifterne 

til vedligeholdelse og eventuelle forbedringer 

2. Et ”1. års normalbudget” for ejendommen udarbejdes. Dette budget lægges til grund for 

værdiansættelsen. 

3. Der indhentes markedsdata for de tre byer selskabet har ejendomme i, og disse analyseres. 

Markedsdata hentes i 2009 og 2010 fra internationale anerkendte ejendomsmægler- og 

rådgivningsfirma. I 2011 har de benyttet data fra de officielle statistikbanker for de tre områder. 

4. Selskabet har løbende gennemført drøftelser om markedsforholdende med ledende aktører i de tre 

byer. 

5. Sammenfatningen af overstående data og analyser giver selskabet en afkastprocent til brug for 

værdiansættelse af de enkelte ejendomme. 

Der kommer flere og flere oplysninger i løbet af årerne, blandt andet nøgletallene i 2011, som beskrivelsen 

af fem-trin-procesen i de seneste tre år. 

Selskabet forklarer ikke yderligere de enkelte faktorer der benyttes i normalindtjeningsmodellen. 

Selskabet beskriver også i afsnittet hvordan flere elementer i modellen er baseret på ledelsens skøn, som 

for eksempel afkastgraden og kommende renoverings- og ombygningsopgaver. 

Selskabet oplyser, at de ikke benytter uafhængige vurderingsmænd ved fastsættelse af dagsværdien. 

7.5.5 Opsummering 

Selskabet benytter normalindtjeningsmodellen til måling af deres investeringsejendomme. Selskabet 

beskriver i deres årsrapporter hvilke faktorer, de benytter i modellen, og hvilke markedsforhold, der 

påvirker deres faktorer. I regnskabsårene 2009 til 2011 beskriver selskabet, hvordan de med udgangspunkt 

i en fem-trinsproces værdiansætter deres investeringsejendomme. 

Selskabet har ikke oplyst, at de i analyseperioden har benyttet eksterne vurderinger.  
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Selskabet nævner, at der er risiko og usikkerheder forbundet med udviklingen i det tyske ejendomsmarked 

og i selskabets ejendomsportefølje, der er ikke ydereligereforklaringer på, hvilke risici selskabet står 

overfor. Selskabet har vist deres følsomhed ved en følsomhedsanalyse på afkastkarvet.  

Selskabet har ikke mange beskrivelser af finanskrisen i årsrapporterne. De informerer om, at de kommer 

godt igennem finanskrisen, uden større bemærkninger. Dette er til trods for nedskrivninger på 47 mio. kr. i 

2009.  
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Kapitel 8 Konklusion 
Dette kapitel indeholder en besvarelse af spørgsmålene i problemformuleringen og dermed afhandlingens 

formål. Problemformuleringen er opdelt i et hovedspørgsmål og en række underspørgsmål. I dette kapitel 

svares der først på underspørgsmålene, for derigennem at besvare hovedspørgsmålet. Kapitlet præsenterer 

kun konklusionerne, mens der henvises til de øvrige kapitler i afhandlingen for uddybende behandling af de 

enkelte spørgsmål. 
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8.1 Hvad er finanskrisen og hvordan har den påvirket den danske 

ejendomsbranche? 
Finanskrisen opstod først i USA, hvor blandt andet dårlige lån, de såkaldte ”subprime” lån var med til at 

sætte finanskrisen i gang. Først krakkede flere banker i USA og senere så også i Danmark. Bankerne blev 

ramt af mistillid til hinanden, hvilket bevirkede at prisen for at låne bankerne i mellem blevet væsentlig 

dyrere og bankerne fik sværere ved at finansiere deres udlån.  

Tilbageholdenheden mellem bankerne ramte den danske ejendomsbranchen hårdt. 

Ejendomstransaktionerne faldt drastisk og det samme gjorde priserne.   Flere af ejendomsselskaberne fik 

store problemer og flere har spillere i branchen er gået konkurs.  Tre af de selskaber der indgår i 

afhandlingens analyse, har ligeledes været hårdt ramt af finanskrisen,  og har de seneste år haft problemer 

med  finansieringen. 

8.2 Hvad er hovedformålet med en årsrapport, og hvorledes er børsnoterede 

selskaber i Danmark regnskabsmæssigt reguleret? 
IASB er grundlagt for at sikre høj kvalitet i regnskabsregulering og har ansvaret for at udsende de 

internationale regnskabsstandarder.  

Selve organisationen af IASB er opbygget med fondsbestyrelse og ellers en række rådgivende instanser, 

som alle sammen er med til at højne kvaliteten i regnskabsstandarderne. Derudover har IASB mulighed for 

at nedsætte arbejdsgrupper, hvis der er relevante problemstillinger, der skal analyseres og tages action på. 

Hovedformålet med finansiel rapportering er, at regnskabslæser skal kunne træffe økonomiske 

beslutninger ud fra rapporteringen.  

Siden 2005 har det været et krav, at børsnoterede selskaber aflægger deres koncernregnskaber efter IFRS, 

herunder danske børsnoterede selskaber. Udover kravene i de internationale regnskabsstandarder skal 

danske børsnoterede selskaber ligeledes følge IFRS bekendtgørelsen. Bestemmelserne i IFRS 

bekendtgørelsen har yderligere krav til blandt andet ledelsesberetning, ledelseserklæring og krav til 

revision.   

IFRS’ begrebsramme fastslår, at der er to fundamentale karakteristika, der skal være opfyldt, for at 

årsrapporten kan betragtes som værende brugbar til at træffe økonomiske beslutninger, nemlig relevans og 

troværdig præsentation. Foruden de to fundamentale karakteristika, fastsætter begrebsrammen fire 

kvalitative egenskaber, der øger nytteværdien af den finansielle rapportering samt en række 

forudsætninger for den finansielle rapportering, såsom going concern. IFRS’ begrebsramme erkender, at 

udarbejdelse af finansiel rapportering koster penge, og at der bør udarbejdes en cost/benefit analyse 

omkring nytteværdien af yderligere informationer. 

8.3 Hvad er definitionen af en investeringsejendom? 
Ejendomme defineres ud fra, hvilket formål virksomheden har med den enkelte ejendom. En 

investeringsejendom er en ejendom, virksomheden besidder for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller 

begge dele. Investeringsejendomme defineres og behandles efter reglerne i IAS 40. 
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Der kan i visse situationer, hvor der kan være udfordringer med at skelne mellem de forskellige typer af 

ejendomme, for eksempel er det formålet med en ejendom under opførelse afgørende, hvordan 

ejendommen skal indgå i årsregnskabet, imens den er under opførsel.  

8.4 Hvordan skal investeringsejendomme indregnes og måles for børsnoterede 

virksomheder? 
Første indregning af en investeringsejendom sker til kostpris, som er ejendommens anskaffelsessum med 

eventuelt tillæg af medgået omkostninger.  Dette giver mulighed for, at stærke spillere på 

ejendomsmarkedet kan købe ejendomme til fordelagtige priser, som måske endda kan være under 

dagsværdien for ejendommen. 

Efter første indregning, kan ejendommen måles til dagsværdien eller kostpris med fradrag af 

akkumulerende af- og nedskrivninger.   

Fastlæggelsen af dagsværdien kan ske ved hjælp af flere forskellige metoder. Ved et aktivt marked kan der 

tages udgangspunkt i aktuelle markedstransaktioner eller markedspriser på investeringsejendomme. I et 

marked, der er præget af finanskrisen, er det vanskeligt at fastsætte dagsværdien efter aktuelle 

markedstransaktioner.  

Dagsværdien kan fastsættes ved hjælp af en vurdering fra en ekstern vurderingsmand. Vurderingen bliver 

foretaget af en vurderingsmand, der har et indgående kendskab til den ejendomstype, der skal vurderes. 

IVS udsender værdiansættelsesstandarder, der er med til at sikre valide og konsistente værdiansættelse 

vurderinger. Ekstern vurdering af en investeringsejendom giver et meget retvisende billede af 

investeringsejendommens værdi. Denne metode til at opgøre dagsværdien er dog ikke et krav ifølge 

standarderne, der har adgang til en uafhængig vurderingsmand med de rigtige kompetencer.  

Alternativt til aktuelle markedstransaktioner og eksterne vurderingsmænd er almindelige anerkendte 

værdiansættelsesmodeller. De to mest anvendte modeller til fastsættelse af dagsværdi er 

normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen. 

 Normalindtjeningsmodellen er den mest simple af de to modeller, og er bygget op af simple regnetekniske 

sammenhænge. Modellen kan opdeles i tre faser, og tager udgangspunkt i et forventet driftsresultat for 

ejendommen i et normalt år. Efter at have divideret et afkastkrav for den enkelte ejendom og korrigeret for 

eventuelle reguleringer, findes ejendommen dagsværdi.  

DCF-modellen er langt mere specifik end indtjeningsmodellen og er mere dynamisk, da der bliver fokuseret 

på de fremtidige forventet pengestrømme. DCF-modellen kan opdeles i fem trin.  Efter at have bestemt et 

cash-flow i en budgetperiode tilbagediskonteres cash-flowet til i dag. Herefter bestemmes 

terminalværdien, som tilbagediskonteres til nutidsværdi og ejendommens værdi kan herefter bestemmes. 

Finanskrisen har haft indflydelse på begge modeller, da opbremsningen i ejendomsmarkedet har gjort det 

nødvendigt at gennemgå de data og forudsætninger der benyttes i modellerne. 

Finanskrisen har ligeledes fået regnskabsregulatorer til at reagere. Allerede i 2008 har IASB nedsat en 

arbejdsgruppe, der skulle udarbejde en vejledning til værdiansættelse og oplysninger omkring dagsværdien 

af finansielle instrumenter, som kan bruges analogt til investeringsejendomme. I Danmark har Erhvervs- og 
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Selskabsstyrelsen udarbejdet et notat om måling af ejendomme.  Baggrunden for Styrelsens notat var den 

usikkerhed, finanskrisen havde medført, og om det ville påvirke selskabernes måling af deres 

investeringsejendomme.  IASB har i maj 2011 udsendt en ny IFRS standard der omhandler måling af 

regnskabsposter til dagsværdi.     

8.5 Hvilke krav er der til oplysninger og præsentation i årsrapporterne? 
De danske børsnoterede selskaber skal overholde de generelle krav, der er præsentation af årsregnskabet, 

de retningslinjer for strukturen samt minimumskrav til indholdet i årsregnskaberne jf. IAS 1. Udover 

kravene i de internationale standarder, skal de danske børsnoterede selskabet ligeledes opfylde nogle 

danske krav, herunder udarbejdelse af ledelsesberetningen samt at årsregnskabet indeholder en ledelses- 

og revisionspåtegning.  

De internationale standarder har nogle krav til noterne, som selskaberne skal følge, herunder skal selskabet 

præsentere deres anvendte regnskabspraksis.  Et selskab skal, ud fra arten af sin aktivitet, vurdere og 

oplyse om, de oplysninger der, forventes af en regnskabsbruger, af den givne type virksomhed. Selskabet 

skal ligeledes oplyse i anvendt regnskabspraksis eller i en anden note, hvis der indgår væsentlige poster, der 

beror på skønsmæssige vurderinger. 

Præsentationen af oplysninger i forbindelse med investeringsejendomme bliver defineret i IAS 40.75. Her 

er både krav til præsentation af oplysningerne af de resultatførte beløb, der vedrører 

investeringsejendomme, og hvilke oplysninger der ydereligere skal afgives. IAS 40 beskrives ligeledes hvilke 

oplysninger, selskabet skal afgive i deres anlægsnote, som blandt andet skal vise den regnskabsmæssige 

bevægelse, der er fra primo til ultimo regnskabsåret.  

Alt efter hvilken metode selskabet vælge, at indregne deres investeringsejendomme til; dagsværdi eller 

kostpris, definerer IAS 40.76 og IAS 40.79 hvilke oplysninger selskabet ydereligere skal oplyse i 

anlægsnoten.

8.6 Hvilke metoder benytter ejendomsselskaberne til indregning og måling af 

investeringsejendomme? 
Den kvalitative regnskabsanalyse viser, at alle de fem analyserede selskaber anvender afkastbaserede 

værdiansættelsesmetoder til måling af dagsværdi af deres investeringsejendomme.  Fire ud af fem 

selskaber, benytter normalindtjeningsmodellen, og det sidste anvender DCF-modellen. Det kan ligeledes 

konstateres, at brugen af eksterne vurderingsmænd ikke er så udbredt, dog anvender flere af selskaberne 

eksterne vurderingsmænd til validering af deres modeller.  

Det er dog en antagelse, at Asgaard Group benytter normalindtjeningsmodellen, da selskabet ikke i deres 

årsrapporter oplyser, andet end de benytter en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. 

8.7 Har informationsniveauet i årsrapporterne ændret sig fra 2007 til 2011? 
Informationsniveauet har ikke ændret sig betydeligt i perioden fra 2007 til 2011 for de analyserede 

selskaber. Der har dog været forskel på informationsniveauet imellem selskaberne. 

Jeudan har igennem hele perioden haft et højt informationsniveau. Generelt har Jeudan en stor 

gennemsigtighed i deres årsrapporter, hvilket også kommer til udtryk ved den regnskabspris, som selskabet 
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i analyseperioden bliver tildelt. Jeudan beskriver både risici, usikkerheder og faktorerne i deres 

værdiansættelsesmodel.  

Victoria Properties, Nordicom og Tower Group har højnet deres informationsniveau i løbet af 

analyseperioden, men der kan sættes spørgsmålstegn ved, om Nordicom og Tower Groups ændringer kun 

er kommet qua regnskabskontroller ved Fondsrådet. 

Asgaard Group øger deres informationsniveau lidt i analyseperioden, men er i forvejen ikke særlig 

velinformerende. Som nævnt tidligere, kan det for eksempel ikke direkte ud af årsrapporterne læses, 

hvilken afkastbaseret værdiansættelsesmodel selskabet benytter til deres værdiansættelse.  

Både Jeudan, Nordicom og Tower Group, har i analyseperioden beskrevet, hvordan finanskrisen har 

påvirket selskaberne på en god og informativ måde.  

Victoria Properties og Asgaard Group nævner generelt ikke så meget om finanskrisen, hvilket man kan 

undre sig over, da selskaberne, til trods for deres egen vurdering af deres position i markedet, er i en 

branche der er hårdt ramt af finanskrisen. 

8.8 Har informationsniveauet i årsrapporterne ændret sig som følge af den 

igangværende finanskrise? 
Ud fra den foretagne analyse i afhandlingen, har informationsniveauet i årsrapporterne ikke ændret sig 

betydeligt som følge af den igangværende finanskrise. 

Meget af den brugbare information for regnskabsbruger i årsrapporten er beskrevet i ledelsesberetningen 

samt i revisionspåtegningen, som de danske virksomheder er forpligtet til, at medtage i årsrapporten. 

Danske virksomheder benytter endnu ikke rigtig noterne til disse kommunikative/verbale formål, som de 

internationale standarder har til formål. 

Finanskrisen har helt sikkert påvirket ejendomsbranchen, hvorfor det er naturligt, at selskaberne nævner 

finanskrisen og dens påvirkning på selskabets ejendomsportefølje, herunder påvirkningen på de faktorer 

der indgår, i selskabernes værdiberegninger. Analysen viser, at selskaberne har forskellige indgangsvinkler 

til finanskrisen. Selvom Jeudan ud fra deres årsrapporter virker godt rustet til, at komme fornuftigt igennem 

finanskrisen, beskriver de finanskrisen informativt, hvorimod et selskab som Asgaard Group kort beskriver, 

at der er en finanskrise der påvirker ejendomsmarkedet, men at finanskrisen ikke har større indflydelse på 

selskabet. Victoria Properties har ligeledes en beskeden beskrivelse af finanskrisen, men er alligevel blevet 

berørt, ved at deres finansieringskilde, FIH Erhvervsbank, er overgået til Finansiel Stabilitet i 2012. 

Det er ikke muligt, ud fra informationerne i selskabernes årsrapporter, at kontrollere om deres 

værdiansættelser rent matematisk er korrekte. Regnskabskontrollerne udført af Fondsrådet viser dog, at 

der er selskaber, der har problemer med, at opgøre deres dagsværdier korrekt. For eksempel havde Tower 

Group fejl i deres beregninger og selskabet havde ikke benyttet faktorerne i modellen på en korrekt måde.  

Der vil i teorien altid være mange faktorer, der spiller ind ved værdiansættelse af investeringsejendomme, 

herunder den skønsmæssige del af værdiansættelsen, hvorfor informationsniveauet omkring 

investeringsejendomme altid bør være højt i årsrapporterne, uanset om der er finanskrise eller ej.
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Kapitel 9 Perspektivering 
Dette kapitel indeholder en perspektivering i forhold til den foretagne analyse af informationsniveauet i 

årsrapporterne for børsnoterede ejendomsselskaber, herunder anbefalinger, som analysen har givet 

anledningen til, samt en forventning omkring den fremtidige regnskabsregulering af 

investeringsejendomme. 
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9.1 Indregning og måling af investeringsejendomme i årsrapporten 
Det forventes, at den fremtidige indregning og måling af investeringsejendomme vil være uændret, hvor 

hovedreglen er, at investeringsejendommene måles (værdiansættes) til dagsværdi på balancedagen.  Det er 

min vurdering, at vi ikke opnår et 100 % effektivt marked, hvor der kan tages udgangspunkt i 

markedstransaktioner, der vil være alt for mange faktorer, der er forskellige fra ejendom til ejendom, og 

det kan jo være, at den sammenlignelige markedstransaktion rent faktisk ikke har været foretaget på 

markedsvilkår, enten fordi køber eller sælger har været overivrige for at få transaktionen gennemført, og 

dermed er prissætningen blevet forskubbet i den ene eller anden retning.  Til sidst er det også min 

vurdering, at der er meget få 100 % sammenlignelige ejendomme, selv hvis der er tale et 

lejlighedskompleks med ens ejendomme, kan vedligeholdelsesstanden være vidt forskellig mellem de 

forskellige lejligheder (ejendomme), og dermed skulle værdiansættes forskelligt. 

På den baggrund er det min vurdering, at den fremtidige måling af investeringsejendomme skal foretages 

ud fra de modelbaserede værdiansættelsesmetoder. Det anbefales dog, at der kan foretages nogle 

præciseringer, enten i regnskabsstandarderne eller i form af vejledninger til standarderne om, hvordan 

værdiansættelsesmetoderne skal anvendes i en regnskabsmæssig henseende, altså hvor værdien bliver 

renset for alle fremtidige forbedringer etc. 

I forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendommene til dagsværdi, hvor det er en klar 

anbefaling, at anvende eksterne vurderingsmænd, bør det præciseres, at vurderingsmanden (valuaren) skal 

foretage en dagsværdivurdering på balancedagen, og dermed have i sit opdrag (aftalebrev), at der ikke skal 

tages højde for fremtidige udviklingsmuligheder/udfordringer med ejendommene. Det vil jo være en svær 

balancegang, for selvfølgelig vil det have effekt på dagsværdien, hvis ejendommen står for at skulle 

totalrenoveres, for at kunne overholde fremtidig bygningskrav. Der har dog været flere eksempler på, at 

eksterne vurderingsmænd ligeledes har været for optimistiske i deres værdiansættelse. 

En kombination af begge metoder, kan være en anbefaling, så ejendomsselskaber, der opfylder vise krav, 

for eksempel børsnotering, størrelse på ejendomsportefølje, størrelse på balancesum mv., i højere grad 

anbefales, at få en procentdel af deres ejendomsportefølje som validitet til deres egne værdiansættelser. 

Dette kunne være med til, at give en regnskabsbruger en ekstra sikkerhed for værdierne i regnskaberne er 

korrekte. Dog er en af de større ulemper, ved eksterne vurderinger, at det kan være omkostningstungt.  

9.2 Præsentation og oplysninger i årsrapporten 
Et af de steder, hvor der blev konstateret meget store forskelle i regnskabsanalysen af de fem børsnoterede 

ejendomsselskabers årsrapporter for perioden 2007 til 2011, var omkring informationsniveauet i form 

præsentation og oplysninger i årsrapporterne. Det anbefales, at der udstedes retningslinjer for, hvad der 

som minimum skal oplyses om i årsrapporterne, for at disse kan betragtes som værende retvisende. Det er 

min vurdering, at årsrapporterne skal indeholde alt relevant information til at en kvalificeret 

regnskabsbruger (investor) kan foretage en velbegrundet vurdering af selskabet – det være sig både hvad 

angår prognose-, disponerings- og kontrolopgaven.  

En af hovedfaktorerne i regnskabsanalysen var, at investeringsejendommene, for stort set alle selskaberne, 

var det væsentligste aktiv i balancen, og derfor være meget af vurderingen af selskaberne hægtet op på 

værdien af investeringsejendommene. Derfor bør der var så meget information omkring værdiansættelsen, 

at regnskabsbruger stort set kan foretage deres egne beregninger, med deres individuelle afkastkrav etc.
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