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1. Executive Summary 
The basis for valuation of investment properties at fair value is influenced by several factors related 

to required rate of return, idling, location, condition etc. Management's professional assessment and 

basis for valuation of investment properties is of first and foremost importance to the presentation 

and information about these assumptions in the annual report. 

  

The impact of the financial crisis on the real estate market has resulted in an increased focus on 

measurement of value of investment properties. The focus of this thesis, in consequence, is the 

factors underlying the valuation of investment properties in the period 2008 - 2009. 

  

At the same time, there will be an assessment of financial conditions that are considered to have 

influenced the development of the property market and what impact these risk factors may have on 

the assessment of the annual report. 

  

Returns’ method and the DCF model are the key valuation models to determine investment 

properties at fair value. The theoretical basis for this modeling will be included, as well as the 

technical approach of the audit. The assumptions used will ultimately result in the release of an 

audit opinion on financial statements. To exemplify this, two distinct groups, respectively the Essex 

and DADES Group - who use different types of valuation models will be analyzed. Information 

about the financial risk will also be included, in order to identify the factors that may have meant 

that Essex could not service its debt since the financial crisis started, in contrast to DADES. 

 

The overall performance of the property market, banks' loan measurement, disclosure in the annual 

report and other contributing factors will be analyzed, for the sake dissertation focuses on 

communication in the annual report. 
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2. Indledning 
Udviklingen på ejendomsmarkedet har gennem de senere år gennemgået en turbulent udvikling, 

som samtidig har haft en væsentlig betydning for svingningerne i de økonomiske konjunkturer. 

Særligt den finansielle krises indvirkning på lånefaciliteterne har efterfølgende medført et øget 

fokus på den potentielle usikkerhed der knytter sig til værdiansættelsen af ejendomme. Risikoen 

skal afvejes op imod det faktum, at en ejendomsinvestering er kendetegnet ved at være en yderst 

kapitalkrævende disposition, som for de fleste investorers vedkommende betinger en delvis 

belåning af købesummen.  

 

I naturlig forlængelse af de høje transaktionsomkostninger forbundet med køb og salg af 

ejendomme bør investeringshorisonten samtidig være langsigtet. På lang sigt bærer investering i 

gode og stabile ejendomme også præg af, at investeringen ville kunne levere et fornuftig afkast. 

 

Ejendomsmarkedet var præget af en høj handelsaktivitet inden den finansielle krise opstod. En 

aktivitet der medførte en generel forventning om fortsat stigende ejendomspriser på kort sigt. 

Scenariet skulle dog vise sig noget anderledes, da den finansielle krise indtraf.  

 

Aktiviteten på ejendomsmarkedet i dag bevæger sig i et noget lavere tempo. Den kortsigtede 

usikkerhed omkring værdiudviklingen på ejendomsmarkedet vurderes i høj grad stadig at påvirke 

handelsaktiviteten. Usikkerheden har samtidig medført en naturlig begrænsning i adgangen til 

risikovillig kapital fra bankerne, idet risikoen i højere grad bør påhvile investor selv.  

 

Tiden efter den seneste finansielle krise stiller derfor det spørgsmål, om grundlaget for den årlige 

positive værdiudvikling på ejendomme i for høj grad var styret af en overflod af risikovillig kapital. 

 

Den økonomiske udvikling og forholdene anført ovenfor stiller en række udfordringer til ledelsen, 

og ikke mindst den statsautoriserede revisor, i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for et 

ejendomsselskab. De centrale risikoforhold omfatter fremtidige forventninger til ejendomsmarkedet 

og de finansielle forhold, hvorfor oplysning herom også bør afspejle sig i årsrapporten. 
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3. Problemformulering 
Set i lyset af den finansielle krise, vil afhandlingens problemstilling koncentrere sig om 

værdiansættelsen af investeringsejendomme i årsrapporten. Særligt grundlaget for værdiansættelsen 

og den underliggende finansiering vil blive inddraget i afhandlingen, idet disse forhold implicit har 

betydning for de anvendte forudsætninger knyttet til grundlaget for den forsatte drift.  

Med udgangspunkt i disse forhold er følgende problemstilling opstillet: 

Hvilket grundlag styrer værdiansættelsen og præsentationen af investeringsejendomme i 

perioden op til 2008-2009, og kan der entydigt udledes grundlæggende forskelle mellem 

ejendomsselskaber der har klaret sig igennem krisen, og dem som ikke har? 

Til analysen og den efterfølgende behandling og besvarelse vil nedenstående underspørgsmål blive 

inddraget: 

Hvilken betydning havde lånemulighederne, konjunkturerne og den generelle risikovillighed for 

ejendomsværdierne op til den finansielle krise? 

Hvordan sikrer revisor sig, at ejendomsselskaberne værdiansætter og præsenterer 

investeringsejendomme forsvarligt? 

Hvad styrede grundlaget for værdiansættelse af investeringsejendomme i perioden op til 2008-2009, 

og blev risikoelementerne beskrevet og afdækket tilstrækkeligt i regnskaberne for Essex Invest 

Holding A/S og DADES A/S? 

Hvordan står ejendomsværdierne mål med mulighederne for salg i markedet, og hvilke 

konsekvenser kan manglende salgsmuligheder have på selskabets drift?  

4. Afgrænsning 
Opgaven er afgrænset til ejendomsbranchen særligt med fokus på selskaber hvis hovedaktiviteten er 

investering i ejendomme. Afhandlingen vil primært omhandle de udfordringer, som knytter sig til 

selve værdiansættelsen og præsentationen af selskabets investeringsejendomme.  

 

Afhandlingen er tilrettelagt med udgangspunkt i årsregnskabslovens (ÅRL) begrebsramme omkring 

den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Skitseringen af de centrale forhold 
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vedrørende de forskellige begrebsrammer giver derfor ikke anledning til en uddybende behandling 

og gennemgang af de anførte principper i IAS 40. Principperne følger grundlæggende de samme 

retningslinjer for måling af investeringsejendomme. De enkelte nuancer i IAS 40 vurderes ikke 

væsentligt for afhandlingens primære fokusområde, der omfatter den regnskabsmæssige behandling 

efter ÅRL. Der vil derfor ikke blive foretaget en dybdegående beskrivelse af begrebsrammerne efter 

de internationale regnskabsstandarder (IFRS). De overordnede forhold vil dog blive belyst og 

inddraget, af hensyn til sammenligneligheden mellem begrebsrammerne.  

 

Der vil således ikke blive foretaget en teoretisk gennemgang af principperne for indregning af 

materielle anlægsaktiver efter RVL 10, samt uddybning principperne for måling af 

domicilejendomme (RVL 10) og handelsejendomme (RVL 8). Overordnede forhold som vurderes 

relevante for afhandlingens fokus vil dog blive inddraget.  

 

Forhold omkring forudsætningen for en forsat drift vil blive inddraget i tilknytning til revisors 

overvejelser vedrørende kapitalberedskab, likviditet samt långivers vurdering af 

ejendomsværdierne. Værdiansættelsesaspektet har væsentlig betydning for finansieringsgrundlaget, 

hvorfor forholdet vurderes at være særlig relevant for afhandlingens problemstilling. Afdækningen 

af revisionsområdet for investeringsejendomme indeholder flere revisionshandlinger til sikring af 

tilstedeværelse, ejendomsret, behandling af til/afgange. Disse forhold vil ikke blive behandlet i 

afhandlingen, da fokus er tilrettelagt på selve værdiansættelsen. 

 

Fokus vil herunder blive rettet på, hvilke muligheder revisor har for at indhente tilstrækkeligt med 

revisionsbeviser for at opnå grundforudsætningen om et retvisende billede af værdierne, som 

årsrapporten skal afspejle. Dette forhold vil bero på en afvejning af de reguleringsmæssige rammer 

ledelsen skal opfylde, og som revisor skal verificere ved erklæringsafgivelsen. Regnskabslæsers 

forventninger til oplysningsniveauet i forbindelse med specifikke brancheforhold og økonomiske 

konjunktursvingninger vil herunder blive indregnet.  

 

Afhandlingen vil ikke omhandle den skattemæssige behandling i forbindelse med køb og salg af 

ejendomme, idet fokus er tilrettelagt den regnskabsmæssige behandling og oplysning herom i 

årsrapporten. 
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Der vil ikke blive foretaget en dybdegående behandling af de juridiske ansvarsbestemmelser, men 

ledelsens og revisors ansvar ved regnskabsaflæggelsen vil blive inddraget som en naturlig del af 

regnskabsprocessen.  

5. Kildekritik 
Der vil primært blive anvendt faglige artikler i revisionsbranchen og offentlige myndigheder, såsom 

FSR – danske revisorer, Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- & Selskabsstyrelsen), Revifora, Revision 

& Regnskabsvæsen og Fondsrådet. 

 

Herudover vil der blive anvendt data fra Danmarks Statistik og Danmark Nationalbank, som på 

baggrund af deres forarbejder vurderes at have en høj grad af troværdighed.  

 

Til brug for regnskabsaflæggelsen udgør fortolkningen af de internationale revisionsstandarder og 

vurdering af årsregnskabslovens begrebsramme med tilknyttede regnskabsvejledninger de primære 

referencerammer for ledelse og revisor. 

 

Dette kombineres med relevante branchespecifikke vejledninger fra eksempelvis 

Ejendomsforeningen Danmark, artikler og markedsrapporter fra mæglere som komplementerer 

revisors vidensniveau og tilgang til vurderingen af specifikke forhold omkring værdiansættelsen af 

ejendomme.  

 

Faglige udfordringer og tolkninger af de grundlæggende regler bliver løbende behandlet i faglige 

artikler, hvor tidstypiske problemstillinger bliver koblet op på lovgrundlaget og den gældende 

praksis. I den reguleringsmæssige del af opgaven er disse forhold belyst og beskrevet, for derved at 

danne grundlag for den revisionstekniske tilgang i praksis. 

6 Metode- og modelanvendelse 
Første del af opgaven er bygget op omkring en teoretisk del, hvor der vil blive redegjort for den 

gældende lovgivning, værdiansættelsesmodeller, anvendelse af relevante revisionsstandarder, den 

regnskabsmæssige begrebsramme samt andre delelementer som har relevans for afhandlingens 

struktur. Teoridelen skal bidrage til en anskueliggørelse af ledelsens udfordringer ved 

værdiansættelse af investeringsejendomme, hvortil revisors planlægning og tilgang kobles på. Til 
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brug for måling til dagsværdi vil der blive taget udgangspunkt i den afkastbaserede model og 

discounted cash flow (DCF) modellen. Dernæst beskrives grundlaget for revisors vurdering af de 

givne forudsætninger i forhold til relevante revisionsstandarder. 

 

Det praktiske fokus i opgaven vil inddrage regnskabsaflæggelsen for to udvalgte koncerner hvis 

hovedaktivitet er investering i ejendomme, og måden hvorpå relevante oplysninger omkring 

værdiansættelse og finansiel risiko afspejler sig i årsrapporterne i perioden op til 2008-2009. 

Fokus er særlig rettet på oplysningsniveauet i årsrapporten omkring værdiansættelsen af 

investeringsejendomme, og den finansielle risiko i perioden frem til finanskrisens udbrud i 2008. I 

tilknytning hertil inddrages den revisionstekniske tilgang til koncernens indregning af ejendomme 

samt likviditets- og kapitalberedskab med henblik på at vurdere risikoparametrene forbundet til den 

løbende drift. 

 

De to udvalgte ejendomsselskaber skildrer i deres opbygning og historie to forskellige risikoprofiler 

og balancesammensætninger. Særligt rapporteringen og de revisionstekniske fokusområder i 

perioden op til 2008-09 vil blive vurderet med henblik på at vurdere selskabernes sundhedstilstand 

før krisen. Den finansielle krises indvirkning på koncernen inddrages i forlængelse heraf, for til slut 

at sammenholde forskellene imellem koncernerne omkring værdiansættelseselementet, den løbende 

drift, likviditeten, usikkerheder og pantsætningsforhold.  

 

Dette kombineres med et perspektiveringsafsnit vedrørende den efterfølgende præcisering af 

grundlaget for dagværdifastsættelse, udviklingen i 00´erne og låneforhold. Slutteligt sammenfattes 

afhandlingens elementer i en samlet konklusion. 

7. Udviklingen på det danske ejendomsmarked 
Udviklingen på ejerboligmarkedet var frem til den finansielle krise påvirket af fald i renteniveau, 

vækst i disponible realindkomster, lav ledighed, skattestop og ikke mindst indførslen af lån med 

midlertidig afdragsfrihed i 2003. En kombination af flere forhold, som samlet set bidrog til vækst i 

økonomien. Den afledte konsekvens heraf var en udpræget grad af optimisme, hvilket også 

afspejlede sig i en øget interesse for investering i ejendomme. 
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Nedenstående model illustrerer hvordan udviklingen i det totale afkast for erhvervs- og 

investeringsejendomme gennemsnitligt har udviklet sig gennem de sidste 22 år. Modellen afspejler 

den positive opfattelse til prisudviklingen, som gjorde sig gældende før finanskrisen i 2008. Særligt 

bemærkes det, at spekulationen i ejendomsinvesteringer drev afkastet i år 2005 frem med næsten 25 

% på et enkelt år1. 20 % af totalafkastet i dette år knytter sig til værdiudviklingen på det 

underliggende aktiv, og ikke det løbende driftsafkast. Selvom værdiudviklingen på det 

underliggende aktiv steg eksplosivt, så lå værdien at det løbende afkast på ejendomsinvesteringen 

fortsat omkring de 5-6 % i årene op til 2008. Grundlaget for den markante prisstigning i 2005 blev 

påvirket af, at der var en udbredte forventning om årlige prisstigninger på mere end 5 %, hvilket 

skabte en akkumulerende effekt på prisudviklingen2. Figur 1 3:  

 

                                                
1 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/$file/konjunktur_k

vo409.pdf, s.31 
2 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/$file/konjunktur_k

vo409.pdf, s.32 
3 http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/214.7747/newsletter_februar_2012.pdf 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/
http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/214.7747/newsletter_februar_2012.pdf
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Den hurtige værdiudvikling af ejendomsinvesteringen gav også grobund for hurtige og mere 

risikoeksponerede ejendomsinvesteringer. Efterspørgslen på gode stabile ejendomme, ud fra en 

langsigtet investeringshorisont, blev dermed udfordret af kortsigtede investorer, som øjnede 

muligheden for ”den hurtige gevinst”.  

Positive forventninger til prissætningen af ejendomme medførte samtidig et massivt byggeboom. 

Projektbyggerier i større og mindre skala blev iværksat med forventning om pæne avancer på det 

færdige byggeri. Disse tendenser medførte, at både eksisterende og nytilkomne aktører på 

ejendomsmarkedet så et potentiale i at udvide aktivitetsniveauet.  

7.1 Adgangen til kapital 

En af de faktorer som har haft væsentlig betydning for udviklingen og aktiviteten på 

ejendomsmarkedet er kreditfaciliteterne, som især bankerne stillede til rådighed. 

Ejendomsinvesteringer betinger typisk en høj grad af kapitaltilførsel gennem kombinationen af 

fremmedfinansiering og egenfinansiering til brug for selve ejendomserhvervelsen. Den 

grundlæggende betingelse for at opnå kreditværdighed knytter sig til en forventning hos begge 

parter om, at den investerede kapital vil medføre indtægtsskabende aktiviteter. Et forhold som de 

daværende prisstigninger på ejendomsmarked var med til at understøtte4. 

Risikovilligheden stiger i naturlig sammenhæng med højkonjunkturer5, hvilket samtidig er med til 

at øge udlånsaktiviteten. Et forhold som samtidig har tendens til at forstærke udsvingene i 

konjunkturerne endnu mere. Det følger af nedenstående figur, at der før krisen vare tale om en 

kraftig stigning i udlånsaktiviteten set i forhold til bruttonationalproduktet (BNP):   

 

 

 

                                                
4 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/$file/konjunktur_k

vo409.pdf, s.33 
5 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kreditinstitutter_og_procyklikalitet/$file/KVO3_09063-

077.pdf, s. 64 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kreditinstitutter_og_procyklikalitet/
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Figur 26: 

 

Særligt ejendomsmarkedet nød godt af adgangen til risikovillig kapital og højkonjunktur, hvilket 

affødte en øget aktivitet. Den stigende efterspørgsel på ejendomme gav samtidig grobund for 

opførelsen af nye ejendomme og påbegyndelsen af større istandsættelser på eksisterende 

ejendomme. Alt sammen for at opnå et øget afkast på investeringen. En lempelig kreditgivning som 

følge af højkonjunkturen bidrog til, at det samtidig var muligt at finde villige långivere der tilbød 

belåning i friværdien til brug for investering i nye ejendomsprojekter7. 

Jagten på vækst hos kreditgiverne intensiverede samtidig konkurrencen, hvilket ikke kunne undgå 

at afspejle sig i risikoeksponeringen. Provinsbanker som tidligere havde haft deres primære 

aktiviteter på et afgrænset geografisk område ekspanderede og søgte at udkonkurrere, typisk i de 

større byer, de allerede eksisterende udbydere. Udenlandske bankers indtog på det danske marked 

medførte samtidig, at konkurrencen blev yderligere intensiveret8.  

Ved at øge fremmedkapitalen i finansieringsstrukturen, ”financial leverage”9, kunne de udnytte den 

gunstige rentemarginal yderligere og potentielt tjene endnu flere penge på nye 
                                                
6 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kreditinstitutter_og_procyklikalitet/$file/KVO3_09063-

077.pdf, s. 64 
7 http://spn.dk/mobil_vm/?aid=1546056 
8 http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/udenlandske-banker-stroemmer-til-danmark 
9 Guide til nøgletal & Ekstern Regnskabsanalyse, s. 69 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Kreditinstitutter_og_procyklikalitet/
http://spn.dk/mobil_vm/?aid=1546056
http://www.erhvervsbladet.dk/erhvervsklima/udenlandske-banker-stroemmer-til-danmark
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ejendomsinvesteringer. De urealiserede værdistigninger på eksisterende ejendomme understøttede 

denne opfattelse, hvilket affødte en naturlig formodning om at nyerhvervede ejendomme vil 

medføre tilsvarende realiserbare værdistigninger. Den høje grad af friværdi på eksisterende 

ejendomme gav samtidig anledning til, at pengeinstitutterne nemmere kunne føre en lempeligere 

kreditpolitik mod yderligere pant i de underliggende ejendomme. Den højere belåning af 

ejendommene gik samtidig fint i tråd med bankernes egen ekspansionslyst.  

 

Forholdet mellem den underliggende ejendoms værdi og finansieringen var påvirket af en meget høj 

gældsætning, idet muligheden for at afsætte ejendommene igen til opskrevne værdier ikke blev 

vurderet som problematisk for panthaver.   

7.2 Grundlaget for låneudmålingen 

Finansieringsgrundlaget oppebåret til brug for en ejendomserhvervelse omfatter typisk 

realkreditbelåning, idet det er den billigste form for finansiering10. Låneudmålingen ved et 

realkreditlån er bestemt af ”Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og 

låneudmåling11”. Bekendtgørelsen omfatter ansættelse af en rimelig kontant ejendomsværdi under 

hensyntagen til ejendommens prioriteringsforhold, jf. § 1.  

 

Grundlaget for værdiansættelse af beboelsesejendomme, kontor- og forretningsejendomme beror på 

en rentabilitetsberegning jf.§6, som følger den afkastbaserede model. Finanstilsynet tillader dermed 

ikke som udgangspunkt, af realkreditinstitutterne anvender DCF-modellen, hvorfor den 

afkastbaserede model anvendes som officiel metode til værdiansættelse af ejendomme12.  

Der gælder overordnet, at pantets værdi ikke må overstige ejendommens rimelige kontante 

handelsværdi inden for en salgsperiode på 6 måneder (markedsværdi), jf. § 2. Dette forhold gælder 

også selvom ejendommen netop er handlet til en højere værdi, idet kontant handelsværdi beror på 

pris og markedsforhold som flere kyndige erhververe har kendskab til. Besigtigelsen og 

værdiansættelsen udføres af realkreditinstituttets ansatte, men kan dog overlades til andre såfremt 

pantets belåningsværdi ligger under 4,0 mio. kr., efter § 4, og at bestemmelserne om detaljeret 

vurderingsinstruks samt jævnlige og tilbundsgående stikprøvekontroller iagttages herunder. 

                                                
10 http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n.aspx 
11 www.finanstilsynet.dk Regelnummer og dato: 1148 af 05/12/2005 
12 Værdiansættelse af investeringsejendomme, -anbefalinger til DCF-modellen, s. 59 

http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n.aspx
http://www.finanstilsynet.dk
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Låneudmålingen foretages på grundlag af ejendommens kontantværdi jf. § 23 i bekendtgørelsen. 

Det følger herunder jf. § 23, stk. 2, at lånetilbuddet omfatter et kontantprovenu før 

udbetalingsomkostninger og kontantværdien af foranstående hæftelser, som samtidig ligger inden 

for den maksimale lånegrænse for pågældende låneformål og ejendomskategori, jf. lov om 

realkreditlån og realkreditobligationer mv. Det skal samtidig iagttages efter § 24 at lånets størrelse 

og løbetid i øvrigt fastsættes efter de sikkerhedshensyn som skønnes nødvendige efter forholdene. 

Dette omfatter også en aktiv vurdering af pantets forventede værdiforringelse, selvom pantet typisk 

ligger som 1. prioritet i pantrækkefølgen. 

 

I modsætning til realkreditinstitutters låneudmåling betinger bankbelåning ikke, at lånet bliver 

underbygget af en vurderingsmands vurdering af ejendommen. Der gælder dog, at den finansielle 

virksomhed skal have implementeret effektive former for virksomhedsstyring, hvilket omfatter 

effektive procedurer for behandlingen af risici13. Grundlaget for låneudmålingen ved 

bankfinansiering stiller således ikke krav om, at en vurderingsmand skal tage passende hensyn til 

vurdering ejendommens værdi, og at denne ikke må ansættes højere end ejendommens langsigtede 

markedsværdi14. En finansiering af en ejendomshandel mellem uafhængige parter betinger således 

ikke andet end bankens villighed til at stille kreditten til rådighed. De gode konjunkturer og en 

generel vækst i aktivpriserne for både aktiekurser og boligpriser bidrog til en højere risikovillighed, 

hvilket også gav anledning til en kraftig kreditvækst inden finanskrisen15. 

7.3 Den finansielle krise 

Den seneste højkonjunktur med kraftige kreditudvidelser og stigende boligpriser skulle imidlertid 

vise sig at briste. Uroen på de finansielle markeder begyndte i august 2007, som følge af en 

usikkerhed på dele af markedet for amerikanske boliglån (subprime) om, hvorvidt låntagerne havde 

betalingsevnen til at servicere deres gæld16. En usikkerhed som senere hen skulle vise sig at blive 

bekræftet. Størrelsen af det potentielle tab på disse massive udlånsstørrelser medførte, at bankerne 

blev meget tilbageholdne med at stille likviditet til rådighed for andre banker. Et de afledte effekter 

                                                
13 Lov om finansiel virksomhed § 71, pkt. 4 
14 http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/V%C3%A6rdians%C3%A6ttelse_af_fast_ejendom.aspx 
15 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/$file/konjunktur_k

vo409.pdf, s. 35 
16 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/$file/kap02.htm 

http://www.realkreditraadet.dk/Realkreditl%C3%A5n/V%C3%A6rdians%C3%A6ttelse_af_fast_ejendom.aspx
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Konjunktur_aktivpriser_og_kreditgivning/
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/
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heraf var, at spændet mellem sikrede og usikrede pengemarkedsrenter meget hurtigt blev tredoblet, 

jf. bilag 617. 

 

Pengemarkedsspændet eskalerede især, da Lehman Brothers gik konkurs, og dermed for alvor 

udløste den finansielle krise. Tidligere tiders optimistiske udlånspolitik og en generel velvilje til at 

foretage investeringer blev med ét erstattet af et generelt funding problem som følge af et 

fastfrossent kreditmarked. 

 

Danske banker havde i perioden op til finanskrisens udbrud opbygget et indlånsunderskud på 624 

mia. kr. ultimo 200818 jf. bilag 7, hvilket medførte at danske banker var blevet meget afhængige af 

finansiering via interbankmarkedet, og dermed fik problemer med af skaffe funding. 
 

Problemet afspejlede sig hurtigt i ejendomsbranchen, hvor en ejendomserhvervelse typisk 

betingende en delvis lånefinansiering af købesummen. Det inaktive kreditmarked satte dermed en 

naturlig stopper for antallet af ejendomshandler, og især for de investorer som benyttede sig af en 

høj finansiel gearing19. Kapitalstærke investorer valgte på samme tid at vente med at investere, ud 

fra en forventning om at flere ejendomsaktører ville melde sig i rækken af nødlidende selskaber 

som blev tvunget til at realisere deres ejendomme. Effekten af finanskrisen var først og fremmest 

udslagsgivende på de ejendomme hvor afkastforudsætningen i højere grad var baseret på en 

forventning om fremtidige værdistigninger, end hvad den underliggende pengestrøm fra selve 

ejendomsdriften reelt kunne præstere.  

 

Lukrative lånevilkår med høje kreditrammer og velvillighed omkring udvidelse af engagementer 

var forhold som ikke længere gjorde sig gældende20.  Tidligere tiders fremgang blev for nogle 

selskaber afløst af problemer med at overholde lånevilkårerne (covenants). Følgevirkningen heraf 

kunne være, at banken omgående forlangte indfrielse af hele engagementet. En situation som kan 

være fatal for selskabets fortsatte drift.  

                                                
17 http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/$file/kap02.htm 
18 http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/POB20100126Nyt 
19 Nybolig Markedsrapport efterår 2008, s.9  
20 R&R 2,2009, Ledelse i en krisetid 

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/POB20100126Nyt
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Den finansielle krises påvirkning, på særligt lånevilkårene, har efterfølgende medført en begrænset 

aktivitet på ejendomsmarkedet, som i visse perioder har tenderet til at være fuldstændig illikvidt.  

Den risikovillige kapital tørrede ud, og mindre gode byggeprojekter som principielt kun nød godt af 

de generelle værdistigninger på ejendomme måtte indstille bygningsarbejdet. Efterspørgslen 

forsvandt simpelthen, og ønsket om at opretholde finansieringen af igangværende byggeprojekter 

syntes derfor meningsløs. Usikkerheden knyttet til værdien af byggeprojekterne efter 

færdiggørelsen blev i visse situationer for stor. Derfor handlede det for finansieringsinstitutterne om 

at begrænse tabet. Den risikovillige kapital forvandt, hvorfor det essentielle spørgsmål nu blev, om 

den løbende lejeindtægt reelt kunne dække driften og servicere gælden som knyttede sig til 

ejendommen, eller om driften udelukkende var betinget af den løbende værditilvækst 

(opskrivninger) på det underliggende aktiv. 

Risikostyringen kom hurtigt til at udgøre en central rolle for ejendomsbesidderne, hvorunder 

manglende styring før krisen hurtigt resulterede i tab hos de banker som var mest risikoeksponerede 

overfor ejendomme. Nedskrivningen af tab på udlån relateret til ejendomsengagementer skulle i 

nogle situationer vise sig at være så store, at banken helt måtte lukke. Roskilde Bank var den første i 

rækken af flere banker, som måtte smide håndklædet i ringen. Banken havde gennem årene op til 

finanskrisen oplevet en betydelig vækst i basisindtjeningen og i den generelle udlånsaktivitet. En 

væsentlig del heraf knyttede sig til en øget eksponering over for ejendomsbranchen21. En 

risikoeksponering der resulterede i en farlig cocktail, da usikkerheden omkring de reelle 

markedsværdier blev for stor. Kraftige nedskrivninger på bankens engagementer resulterede i, at 

Roskilde Bank den 24. august 200822 blev erklæret ude af stand til at opfylde, det af banken 

individuelt opgjorte solvenskrav. Et forhold som efterfølgende skulle medføre en 

betalingsstandsning, for derefter at blive taget under konkursbehandling23.  

Bankens kollaps sendte dermed også en række af bankens store kunder mod betalingsstandsning og 

konkurs. Særligt kunder med risikofyldte engagementer, såsom ejendomsdevelopere, 

ejendomsinvestorer og pantebrevshandlere, som ingen andre banker havde lyst til at overtage. En 

fortsat drift af disse engagementer ville samtidig betinge yderligere kapitaltilførsel, hvorfor 

                                                
21 Selskabsmeddelelse pr. 10. juli 2008 - https://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_17_2008.pdf 
22 http://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_28_2008.pdf 
23 Begæret d. 26. februar 2009, http://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_4_2009.pdf 

https://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_17_2008.pdf
http://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_28_2008.pdf
http://www.roskildebank.dk/filarkiv/meddelelse_4_2009.pdf
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tvangsrealisering syntes at være den eneste mulighed for at begrænse tabets størrelse på de 

nødlidende ejendomme. Sidenhen skulle lokale sparekasser, Ebh Bank, Eik Bank, Fionia Bank, 

Gudme Raaschou Bank, Amagerbanken og Capinordic Bank også vise sig at gå samme vej som 

Roskilde Bank. Disse banker blev overtaget af det statsejede selskab ”Finansiel Stabilitet”, hvis 

formål er at sikre finansiel stabilitet i Danmark, og afvikle nødlidende pengeinstitutter24. 

Risikoeksponeringen inden for ejendomme har efterfølgende vist sig at være særligt udslagsgivende 

for bankernes tab, når nedskrivningsbehovet skulle vurderes. Større ejendomsbesiddere forsøger 

fortsat i samråd med finansieringsinstitutter at realisere deres ejendomme, for derved at nedbringe 

deres samlede engagement. Særligt FIH Erhvervsbank har gjort sig bemærket ved at annoncere, at 

de er tvunget til at forlange indfrielse af ejendomslån for flere milliarder hos kunderne for 

fremadrettet at kunne imødegå solvenskravet fra myndighederne. Kraftige opfordringer fra blandt 

andet Ejendomsforeningen Danmark om at forlænge statsgarantierne25 medførte imidlertid, at 

bankens gennemførsel af tvangsrealisationer blev afblæst. Løsningen blev, at FIH udspaltede 

ejendomsrelaterede udlån og tilknyttede finansielle instrumenter for i alt ca. 17 mia. kr. til et nyt 

selskab under Finansiel Stabilitet26. Helt fritstillet blev FIH Erhvervsbank og FIH Holding dog ikke, 

idet de kan risikere at skulle yde et underskudsabsorberende lån til dækning af eventuelle underskud 

kombineret med en garantistillelse. Forholdet bevirker imidlertid til, at FIH Erhvervsbank 

fremadrettet kan forbedre dets solvens og generelle nøgletal uden at de tidligere aktiviteter omkring 

udlån til ejendomme påvirker balancesammensætningen27. 

Særligt for de pengeinstitutters som er blevet nødlidende, og som efterfølgende er blevet overtaget 

af Finansiel Stabilitet har andelen af de samlede udlån til ejendomsfinansiering været op imod 

halvdelen af det samlede udlån28. Et forhold der henfører til en kraftig udlånsvækst i perioden op til 

finanskrisen. Roskilde Bank havde i perioden 2005-2008 en gennemsnitlig årlig vækst i udlån til 

ejendomsbranchen på 39,9 pct. mens det tilsvarende tal for Amagerbanken var 48,8 pct.29. Disse har 

efterfølgende haft meget store nedskrivninger på udlånene efter at være blevet overtaget af 

                                                
24 http://www.finansielstabilitet.dk/ 
25 http://www.ejendomsf.dk/multimedia/23-11-11-Brev_vedr._FIH_-_Erhvervs_og_v_kstminister_Ole_Sohn.pdf 
26 https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=493434&messageId=604596 
27 https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=493726&messageId=604997 
28 www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2011/$file/fin_stab_2011_dk_web.pdf , s.66 
29 www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2011/$file/fin_stab_2011_dk_web.pdf , s.66 

http://www.finansielstabilitet.dk/
http://www.ejendomsf.dk/multimedia/23-11-11-Brev_vedr._FIH_-_Erhvervs_og_v_kstminister_Ole_Sohn.pdf
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=493434&messageId=604596
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=493726&messageId=604997
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2011/
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Finansiel_stabilitet_2011/
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Finansiel Stabilitet, idet værdien af det underliggende pant i ejendommene ikke kunne inddækkes 

ved et tvangssalg til den nuværende markedsværdi. Afledt heraf må det vurderes, at bankerne ikke 

har altid har kunnet afdække deres risici tilstrækkeligt, når pantet er taget længere ude i 

prioritetsrækkefølgen. 

Dette blev allerede konstateret i de tidlige faser af den finansielle krise, idet muligheden for at 

tilpasse ejendomsporteføljen, ved at slanke balancen til den forhøjede finansieringsrisiko hurtigt 

udtømt. Tidligere tiders mulighed for at lånefinansiere en del af købesummen blev for de potentielle 

købere samtidig stærkt begrænset. Andre faktorer i kombination hertil medførte, at udviklingen på 

det tidligere så aktive ejendomsmarked blev erstattet af et stillestående ejendomsmarked præget af 

generel usikkerhed omkring de reelle værdier.  

7.4 Delkonklusion 

Værdiudviklingen på ejendomme op til finanskrisens udbrud i 2008 bærer præg af markante 

værdistigninger, som følge af højkonjunkturen. Adgangen til risikovillig kapital steg som en 

naturlig konsekvens af den øgede vækst, og forøgede lånemulighederne til ejendomsinvesteringer 

betydeligt. Renteniveauet lå lavt, og den generelle risikovillighed var forhøjet eftersom 

væksttendenserne syntes at fortsætte. Tidens trend var således med til at drive gearingen op på et 

meget højt niveau, hvor behovet for løbende risikoafdækning af renteusikkerhed og driftsindtjening 

blev overskygget af en generel forventning om en løbende værditilvækst på selve 

investeringsaktivet. Et forhold som medførte, at mange investorer benyttede sig af en høj finansiel 

gearing til dets forretningsaktiviteter, særligt inden for ejendomsbranchen.  

 

Udviklingen skulle dog vise sig at blive ændret betydeligt ved finanskrisens udbrud omkring år 

2008. Særligt fastfrysning af interbankmarkedet og en stilstand i adgangen til kapital medførte 

kritiske forhold omkring den løbende finansiering. Danmark var særligt udsat over for udviklingen 

på udlånsmarkedet, som følge af bankernes udlånsvillighed til blandt andet ejendomssektoren. 

Stigende finansieringsomkostninger og en begrænset velvillighed til lånefinansiering var blot nogle 

af de afledte effekter af den finansielle krise. Forhold som skulle vise sig at medføre alvorlige 

konsekvenser på de mest risikoeksponerede ejendomsporteføljer.    
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8. Værdiansættelse af investeringsejendomme 

8.1 Regnskabsmæssig behandling 

Den afledte effekt af den finansielle krise har medført et øget fokus på årsagssammenhænge og 

usikkerheder knyttet til investering i ejendomme. Det virker derfor nærværende at præcisere 

grundlaget for de anvendte forudsætninger for behandling af investeringsejendomme.  

 

Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme vil nedenfor blive belyst på baggrund 

af de grundlæggende forudsætninger i regnskabslovgivningen og de underliggende reguleringer der 

knytter sig til den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme og kommunikationen 

omkring risikofyldte forhold. Indledningsvist vil de grundlæggende kriterier for indregning blive 

beskrevet: 

8.1.1 Kostpris 

På baggrund af den regnskabsmæssige begrebsramme i Årsregnskabsloven gælder der, at den 

forventede cyklus for ejendomsbesiddelsen påvirker måleprincippet for indregning af ejendomme. 

ÅRL § 40 definerer som overordnet grundsætning, at kostprisen for materielle anlægsaktiver skal 

indeholde alle omkostninger der knytter sig til anskaffelsen, eller omkostninger der direkte kan 

henføres til det fremstillede aktiv. Der henføres dermed også til fremstillingen af aktivet, såfremt 

der er tale om ejendomme under opførsel.  

8.1.2 Opskrivning 

Under visse bestemmelser kan værdien af ejendomme alternativt fastsættes til dagsværdi efter ÅRL 

§ 41. Dette princip gør sig gældende for investeringsejendomme, hvor formålet med ejendommen 

vil være at opnå et afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller 

kapitalgevinst ved videresalg30. For så vidt angår kapitalgevinst ved salg gælder imidlertid, at 

forudsætningen for at indregne ejendommen som investeringsejendom betinger et ejerskab på mere 

end et par år. Erhvervelsen skal derfor ske med henblik på en langsigtet kapitalgevinst, og ikke med 

henblik på et kortsigtet salg som en del af den ordinære drift31. 

 

                                                
30 RVL 16 afsnit 6 
31 RVL 16 afsnit 12 
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Måling og oplysning omkring investeringsejendomme udgør en af de væsentlige byggeklodser for 

afhandlingens problemstilling, hvorfor der i følgende afsnit vil blive redegjort for de rammer i 

lovgivningen der knytter sig hertil. Disse forhold suppleres senere hen med revisors grundlag for 

behandling og afdækning af disse regnskabsposter i årsrapporten. 

8.2 Begrebsramme Årsregnskabsloven 

8.2.1 Generelt 

Helt overordnet gælder der for årsrapporter, og koncernregnskaber, der aflægges efter ÅRL, at 

årsrapporten skal give et retvisende billede over aktiver, passiver, den finansielle stilling samt årets 

resultat jf. ÅRL § 11, stk.1. Hertil gælder endvidere, at ledelsesberetningen skal give en retvisende 

redegørelse af de forhold den omhandler. Dette princip støtter op om fundamentet for 

kvalitetskravet i ÅRL § 12, stk. 2. Det fremgår heraf, at årsrapporten skal støtte regnskabsbruger i 

deres økonomiske beslutninger. Hertil gælder endvidere et opfyldelseskriterium med henvisning til 

ÅRL § 11, stk. 2 og stk.3 vedrørende henholdsvis udvidelse af oplysningsniveauet og fravigelse af 

særlige bestemmelser anført i ÅRL, såfremt disse strider imod forudsætningen om det retvisende 

billede jf. ÅRL § 11, stk.1, 1.pkt. 

 

Det skal for at præcisere dette nævnes, at årsrapporten skal udarbejdes på en klar og overskuelig 

måde, der tager hensyn til de reelle forhold. I relation til værdiansættelsen af 

investeringsejendomme betinger dette derfor, at ledelsen informerer om grundlaget for præsentation 

og måling af ejendomme på en klar og overskuelig måde, der støtter regnskabsbrugerne i deres 

økonomiske beslutninger32. Såfremt der forekommer finansielle usikkerhedsforhold kan 

kvalitetskravet være sværere at opnå, men rapportering herom, må desuagtet anses som et klart krav 

til årsrapporten33. 

8.2.2 Oplysningskrav til ledelsesberetningen efter Årsregnskabsloven 

Ledelsen i selskabet er generelt ansvarlig for aflæggelsen af årsrapporten. Det følger af ÅRL § 99 

(klasse C), at ledelsesberetningen skal beskrive en eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, 

og så vidt det er muligt med angivelse af beløb. Omtale af usikkerheder og vurdering af disses 

indvirkning på driften har dermed en ikke uvæsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen. Denne 

                                                
32 ÅRL § 12, stk. 2 
33 ÅRL § 12, stk. 3 
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forstærkes yderligere i kraft af, at det er ledelsen der har det generelle ansvar omkring 

regnskabsaflæggelsen. Endvidere gælder der jf. ÅRL § 99 pkt. 4, at der skal redegøres for 

udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, samt hvilke grundlag der ligger til 

grund herfor. Endvidere skal der jf. ÅRL § 99, pkt. 8 beskrives de særlige risici inden for den 

aktuelle branche, såsom forretningsmæssige og finansielle risici der kan påvirke virksomheden. 

 

Omverdenen har en stor interesse for, hvilke kriterier årsrapporten aflægges under, idet ledelsens 

tackling af de økonomiske udfordringer kan have væsentlig betydning for interessenternes 

vurdering af det fremtidige samarbejde. Ledelsesberetningen udgør derfor et vigtigt supplement til 

årsrapporten i situationer hvor særlige forhold som har relevans for selskabet bør beskrives, og hvor 

ledelsen rapporterer sin holdning og forventninger vedrørende disse forhold. 

 

Det skal herunder bemærkes, at der ikke længere er et krav om at revidere ledelsesberetningen, 

hvorfor væsentlige usikkerheder knyttet til årsregnskabet og dermed grundlaget for revisors 

konklusion skal afspejle sig i noterne til årsregnskabet omfattet af revisors påtegning34. 

8.2.3 Dagsværdi 

Det følger af ÅRL hvilken regnskabsmæssig behandling investeringsvirksomheder skal 

underligges. Det følger af ÅRL § 38, stk. 1, at virksomheder der som hovedaktivitet udøver 

investeringsvirksomhed kan vælge løbende at regulere investeringsaktiviteten og den tilknyttede 

finansielle forpligtelse til dagsværdi efter første indregning. Såfremt anlægsaktiverne ikke løbende 

reguleres til dagsværdi, skal der nedskrives til lavere genindvindingsværdi jf. ÅRL § 42. 

Hovedaktiviteten forbundet med investeringsejendomme omfatter handel med og udlejning af 

ejendomme, hvorved der sker opfyldelse af kriterierne for anvendelse af dagsværdi som 

indregningsprincip jf. ÅRL § 38, stk. 2.  

 

Princippet for indregning af investeringsejendomme anføres således i ÅRL, men selve definitionen 

for en investeringsejendom er ikke indeholdt i ÅRL. Denne skal findes i Regnskabsvejledning 

(RVL) 16 ”Investeringsejendomme”, der vejleder omkring den regnskabsmæssige behandling i 

                                                
34 ISA 700, afsnit 14 
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årsregnskabet35. I tilknytning hertil henviser ÅRL også til IAS 40 ”Investment Property” for 

uddybning heraf, idet denne standard har samme definition på en investeringsejendom. 

 

Det bemærkes, at indregning til dagsværdi efter ÅRL ikke er et krav men en mulighed, når kravene 

omkring selskabets hovedaktivitet er opfyldt. Selskabet kan alternativt vælge at måle 

investeringsejendomme til kostpris med fradrag af regnskabsmæssige afskrivninger36. Den 

formueorienterede tankegang37 tager udgangspunkt i, at værdierne af de pågældende aktiver 

bestemmes på baggrund af de økonomiske fordele som aktiverne forventes at genere i fremtiden. 

Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at indregne ejendommene til kostpris, når den primære 

driftsaktivitet for selskabet omhandler afkast af ejendomsinvesteringer. 

 

Anvendes principperne for indregning af investeringsejendomme til dagsværdi jf. ÅRL § 38 gælder 

der som en naturlig sammenhæng, at indregning til dagsværdi ligeledes gælder for målingen af de 

finansielle forpligtelser der knytter sig til investeringsejendomme. De regnskabsmæssige 

betragtninger i ÅRL, som indledningsvist er beskrevet omkring dagsværdi, danner grundlag for en 

teoretisk gennemgang af målegrundlaget efter Regnskabsvejledning (RVL) 16 nedenfor. 

8.3 Behandling af investeringsejendomme efter Regnskabsvejledning 16 

Regnskabsvejledning 16 definerer, at investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå 

afkast af den investerede kapital, enten gennem udlejning, hvorved der opnås et løbende 

driftsafkast, og/eller en kapitalgevinst ved videresalg38.  

Regnskabsvejledningen redegør for den indregning og måling der skal ske af 

investeringsejendomme, og for hvordan forholdene præsenteres og oplyses i årsrapporten39.  

 

Investeringsejendomme skal som tidligere nævnt være ejendomme som er ejet med henblik på en 

langsigtet kapitalgevinst, og ikke med henblik på kortsigtet salg som en del af den ordinære drift40. 

Investeringsejendomme kan imidlertid også være ejendomme hvis fremtid endnu ikke er fastlagt. 

                                                
35 RVL 16 afsnit 1 
36 KPMG Investeringsejendomme 2008, s. 9 
37 Finansiel Rapportering – teori og regulering, s. 131 
38 RVL 16 afsnit 11 
39 RVL 16 afsnit 2 
40 RVL 16 afsnit 12 
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Ejendomme kan derfor indregnes som investeringsejendomme så længe man ikke har besluttet sig 

for, hvorvidt den skal anvendes som domicilejendom eller handelsejendom41. Ejendomme opkøbt 

med henblik på videresalg i løbet af relativ kort tid kan derfor ikke indregnes som 

investeringsejendomme, men skal betragtes som varelager indregnet til kostpris og klassificeret som 

handelsejendom under selskabets varebeholdning42.  

 

Under hensyntagen til, at afhandlingen tager udgangspunkt i ejendomsselskaber hvis hovedaktivitet 

er investering i ejendomme vil der ikke blive foretaget en udtømmende behandling af alternative 

indregningsprincipper for grunde og bygninger.   

 

En overordnet definition af begreberne som knytter sig til den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme vil indledningsvist blive oplistet nedenfor:  

 

Dagsværdi er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved 

transaktioner mellem kvalificerede, villige, indbyrdes uafhængige parter43.  

 

Kostpris er den samlede anskaffelsessum for ejendommen tillagt købsomkostninger mv., uanset om 

den er anskaffet fra ekstern part eller helt eller delvis egenopført44.  

 

Værdireguleringen er udtryk for forskellen mellem dagsværdi og kostpris45, hvorunder den 

samlede værdi af værdireguleringerne og kostprisen vil være udtryk for den regnskabsmæssige 

værdi indregnet i balancen46. I praksis foretages målingen af investeringsejendomme til 

markedsværdi, hvorunder en eventuel værdiregulering føres over resultatopgørelsen. 

 

                                                
41 RVL 16 afsnit 12 
42 RVL 16 afsnit 13 
43 RVL 16 afsnit 8 
44 RVL 16 afsnit 7 
45 RVL 16 afsnit 10 
46 RVL 16 afsnit 9 
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Det centrale for målingen af dagsværdien er, at investeringsejendomme måles til dagværdien fastsat 

på baggrund af markedsforholdene på balancedagen47. 

 

I relation hertil, kan følgende hierarki for dagsværdiopgørelsen siges at gøre sig gældende: 

 

- Aktivets salgsværdi på et velfungerende marked på baggrund af gennemførte handler med 

tilsvarende karakteristika48 

- Salgsværdi af aktivets enkeltbestanddele på et velfungerende marked 

- Beregnet kapitalværdi ved anvendelse af almindelig accepteret værdiansættelsesmodeller og 

– teknikker, såfremt der ikke foreligger oplysninger om nyligt gennemførte handler for 

investeringsejendomme med tilsvarende karakteristika49 

- Hvis tilnærmet dagsværdi ikke kan opgøres benyttes kostprisen 

 

Begrebsrammen efter ÅRL betinger som nævnt, at ledelsen informerer om grundlaget for 

præsentation og måling af ejendomme på en klar og overskuelig måde, hvilket RVL 16 præciserer 

omkring investeringsejendomme.  

 

Der skal i årsrapporten oplyses, om der måles til dagsværdi, og om værdien er understøttet af 

gennemførte handler med sammenlignelige ejendomme. Endvidere præciseres det, at der ved 

anvendelsen af afkastbaserede modeller skal gives oplysning om, hvordan diskonteringsgrundlaget 

og diskonteringsfaktoren er fastsat50. Disse forhold omfatter de centrale elementer i 

regnskabsvejledningen der fungerer som supplement til ÅRL51 vedrørende den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme. 

8.4 Den internationale regnskabsstandard (IAS 40) 

Inden for den regnskabsmæssige begrebsramme af IFRS behandles investeringsejendomme efter 

bestemmelserne i IAS 40 ”Investment Property”. Denne standard anvender som nævnt samme 

termer for definitionen omkring investeringsejendomme som RVL 16.  
                                                
47 RVL 16 afsnit 24 
48 RVL 16 afsnit 32 
49 RVL 16 afsnit 33 
50 RVL 16 afsnit 50 
51 Forord til regnskabsvejledningen 
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Virksomheder der anvender IAS 40 kan efter første indregning vælge mellem to metoder til den 

efterfølgende måling. Selskabet kan vælge enten at måle ejendommens kostpris eller løbende måle 

dagsværdien. Vælger selskabet at indregne investeringsejendomme til kostpris, skal principperne i 

IAS 16 ”Property, plant and equipment” følges, hvorefter ejendomme måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede afskrivninger52. Behandlingsmæssigt må denne indregningsmetode i al sin 

væsentlig siges at være efter de samme principper som er oplistet i RVL 10 ”Materielle 

anlægsaktiv”, der omfatter indregning til kostpris og efterfølgende afskrivning.  

 

Der gælder ved valg af målemetode, at alle investeringsejendomme skal behandles under et. 

Ændring af målemetode kan herunder kun ændres, såfremt den nye målemetode vurderes at føre til 

et bedre retvisende billede. IAS 40.31 anfører hertil klart, at en ændring i målemetode fra dagsværdi 

til kostpris højst sandsynligt ikke fører til et bedre retvisende billede, hvorfor man som 

udgangspunkt ikke vil kunne ændre dette53.  

8.5 Ligheder og forskelle mellem IFRS og ÅRL 

Ovenfor er de grundlæggende principper vedrørende regnskabsvejledning 16 til ÅRL og IAS 40 

skitseret, hvorfor variationen mellem disse vil være relevant at inddrage nedenfor. 

  

Virksomheder hvor hovedaktiviteten ikke er investering i investeringsejendomme har jf. ÅRL ikke 

mulighed for at måle investeringsejendomme til dagsværdi, men skal derimod indregne til kostpris 

efter de almindelige bestemmelser for materielle anlægsaktiver. Dette forhold afviger fra IAS 40, 

hvorunder indregning til dagsværdi ikke er begrænset ud fra hovedaktivitetsbegrebet. 

 

Fastsættelsen af dagsværdi efter ÅRL tager udgangspunkt i salgsværdien, som kan observeres på et 

velfungerende marked. Såfremt det ikke er muligt at konstatere salgsværdien på ejendommen, tages 

der udgangspunkt i ejendommens enkelte bestanddele. Er der ligeledes heller ikke et velfungerende 

marked herfor, skal en tilnærmet salgsværdi opgøres ved hjælp af alment accepterede 

værdiansættelsesmodeller54. Vurderes det ikke muligt at opnå en tilnærmet salgsværdi på baggrund 

                                                
52 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder, s. 740 
53 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder, s. 740 
54 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder, s. 740 
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af accepterede værdiansættelsesmodeller anvendes kostpris. Disse forhold omkring fastsættelse af 

dagsværdi efter ÅRL modsvarer principperne efter IAS 4055, hvorfor der ikke er væsentlig forskel i 

den generelle opfattelse af behandlingsmetoden under de to regnskabsreguleringer.  

8.6 Revisors planlægning af revisionen 

Forståelsen af ledelsens tilgang til det regnskabsmæssige skøn over dagsværdien af 

investeringsejendomme indgår som en del af overvejelserne ved revisors planlægning af revisionen. 

I fastlæggelsen af den overordnede revisionsstrategi indgår en vurdering af ledelsens kompetencer 

til brug ved revisionsplanen56. Centralt for planlægning af revisionen er, at den tilrettelægges ud fra 

en risiko- og væsentlighedsvurdering. Det indledende arbejde opstartes derfor med oparbejdelsen af 

en grundlæggende forståelse for virksomheden, som i den brede forstand kan skitseres ud fra 

følgende seks dimensioner, hvoraf de første fire vil blive inddraget57: 

 

1. Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer 

2. Arten af virksomheden 

3. Valg og anvendelse af regnskabspraksis 

4. Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici 

5. Måling og kontrol af finansielle præstationer 

6. Intern kontrolstruktur (COSO begrebsramme) 

 

Ovenstående dimensioner danner grundlag for de risikovurderingshandlinger, som revisor 

identificerer i planlægningsfasen. Kendskabet til ejendomsselskabet indgår i den samlede 

revisionsplan, der er målrettet og planlagt således, at den bliver udført effektivt58. Den individuelle 

påvirkning på forandringer i markedet kan herunder være meget forskellig fra ejendomsselskab til 

ejendomsselskab. 

 

                                                
55 Årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder, s. 753 
56 ISA 300, afsnit 2 
57 ISA 315, afsnit 11 
58 ISA 315, afsnit 4 
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8.6.1. Branche, lovgivning og andre eksterne faktorer 

Denne dimension kræver en bred forståelse af de eksterne forhold, som virksomheden opererer 

under. Set i lyset af opgavens fokusområde udgør denne del også en væsentlig indgang til revisors 

vurdering af risikoområder for den specifikke virksomhed, hvorunder revisor blandt kan overveje59 

tendenserne på markedet for ejendomme, herunder konkurrence, efterspørgsel og priskonkurrence 

på lejemål, som f.eks. er påvirket af den geografiske placering, cyklisk eller sæsonbetinget 

udlejningsaktivitet og om ledelsens fremtidige planer er troværdige henset til de aktuelle 

brancheforhold. 

 

En høj eksponering over for tætte forretningspartnere med finansielle problemer kan herudover også 

have væsentlig påvirkning på virksomhedens fødekæde.  Ved at kigge på nøgletal og generelle 

trends kan der foretages sammenligning op imod lignende ejendomsselskaber. Særligt forholdene 

knyttet til værdiansættelsen af investeringsejendomme, hvorunder finansieringen ligger i naturlig 

forlængelse, er forhold som i planlægningsfasen udgør klar de væsentligste.  

 

Udover de branchespecifikke forhold som er skitseret ovenfor, kan det lovgivningsmæssige miljø60 

og andre faktorer have relevans for forståelsen af virksomheden. Andre eksterne faktorer kan 

indikere risici for væsentlig fejlinformation, idet virksomhedens forretningsforhold kan påvirkes af 

forhold såsom61 begrænsninger i adgangen til kapital og kredit, problemer med fortsat drift og 

likviditet, herunder afgang af betydelige lejere og ustabile geografiske områder, som følge af 

demografiske forhold, økonomi mv. 

De fleste ejendomsselskaber vil typisk være meget afhængige af en vis stabilitet omkring de 

finansielle forhold, idet den primære forretning hænger tæt sammen med den løbende servicering af 

gælden. Revisors tilgang til disse faktorer udgør derfor et væsentlig omdrejningsmoment for 

planlægningsdelen. Sekundært bør eksterne forhold såsom dialog med kreditinstitutter overvejes 

ved den indledende planlægning.  

 

Den væsentlige samarbejdspartner udgør som oftest banker og kreditinstitutter, hvorfor deres 

risikovurdering af den finansielle stilling og stabilitet påvirker revisors vurdering af 

                                                
59 ISA 315, A17 
60 Ikke relevant 
61 ISA 315: Bilag 2 Forhold og begivenheder, der kan indikere risici for væsentlig fejlinformation 
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finansieringsstrukturen.  Bankens egne problemer kan som nævnt indledningsvist også skabe 

problemer, såfremt der er udsigt til en ændring af vilkårene i engagementet. Såfremt selskabets 

økonomi generelt er velpolstret, og dermed ikke afskærer selskabet for et eventuelt bankskifte, vil 

denne risikovurdering dog ikke være aktuel.  

8.6.2 Arten af virksomheden 

Hvad angår ejendomsselskabets drift, skal der opnås en samlet forståelse for aktiviteterne. Området 

omfatter ligeledes en forståelse af ejerforhold, ledelse, investeringstyper (nuværende og fremtidige), 

struktur og finansiering. I ISA 315, A24 er anført eksempler på forhold, som revisor kan overveje. 

Dette vil i hovedtræk være baseret på følsomheden omkring arten af indtægtskilden, og hvordan 

virksomhedens aktiviteter hænger sammen med den udvikling der er inden for ejendomsbranchen.  

 

Udover de eksterne faktorer omkring finansiering, som følger ovenfor, har virksomhedens interne 

struktur og finansieringsforhold også afgørende betydning for revisors tilgang til revisionen. Ejes 

driftsselskabet af et velkonsolideret holdingselskab kan driften muligvis understøttes i form af 

koncerntilskud og/eller en generel tilkendegivelse om at ville tilføre den nødvendige likviditet.  

 

Eksterne forhold der ikke nødvendigvis er direkte balancespecifikke, såsom vurdering af 

lånebetingelser, restriktioner, garantier og finansielle arrangementer vurderes også at have særlig 

relevans for den overordnede forståelse. Planlagte og nuværende investeringer som vurderes at have 

afgørende betydning for driften indgår også som et væsentligt element i revisors vurderinger.  

8.6.3 Valg og anvendelse af regnskabspraksis 

Den anvendte regnskabspraksis i afhandlingen er baseret på indregning af investeringsejendomme 

til dagsværdi, hvorfor yderligere gennemgang heraf ikke er relevant. 

8.6.4 Mål og strategier samt tilknyttede forretningsrisici 

Et ejendomsselskabs udfordringer kan antage flere forskellige former. Det er dog i relation til 

økonomiske udsving særligt relevant at se på ledelsens tiltag og overordnede planer for at 

imødekomme udviklingen i branchen, særligt omkring likviditeten. Herunder hvordan ledelsens mål 

er defineret som strategi i form af operationelle tiltag, som ledelsen påtænker at iværksætte for at nå 

sine mål62. 

                                                
62 ISA 315: A29 
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Forretningsrisici omfatter forhold som kan påvirke mål og strategi, hvorfor en forståelse heraf øger 

sandsynligheden for at identificere risici for væsentlig fejlinformation. Udover brancherisikoen kan 

forretningsrisici f.eks. være udlejningsforhold, eksisterende og fremtidige finansieringsbehov, som i 

en samlet kombination kan have betydning for den fortsatte drift. Forhold som bør afspejle sig i 

revisionshandlingerne. 

 

Tilgang til virksomhedens mål og strategier er særligt udfordrende i mindre virksomheder og kraftig 

ekspanderende virksomheder, som ikke har udformet ajourførte forretningsplaner med henblik på at 

håndtere de tilknyttede forretningsrisici i takt med udviklingen. Manglen på beskrevne 

forretningsgange medfører et øget krav om oplysning fra den daglige ledelse kombineret med 

observation af virksomhedens reaktioner på aktuelle forretningsrisici.  Dette kan evt. kombineres 

med en regnskabsanalytisk vurdering, klientens forventninger, revisors forventninger, og 

regnskabsmæssige data sammenholdt med ikke-regnskabsmæssige data sammenhold, for 

derigennem at kunne vurdere forretningsrisici. 

 

Det vil hertil være relevant at se på, hvordan realiserede nøgletal har udviklet sig i forhold 

budgetterne, og få forklaret og identificeret eventuelle afvigelser. Samtidig vil rapporter fra 

analytikere, konkurrentanalyser mv. give et sammenligningsgrundlag i branchen som kan være 

interessant at sammenholde værdierne med.   

Som det følger af ovenstående er revisors mål at identificere og vurdere risiciene for væsentlig 

fejlinformation ved indledningsvis at opnå en forståelse af virksomhedens forhold og dens 

omgivelser på et overordnet niveau. Forhold som historisk akkumuleres op, gennem revisors 

kendskab ved tidligere års udførte revisioner, og på baggrund af årets udvikling skaber et grundlag 

for at udforme og implementere reaktioner på de vurderede risici for væsentlig fejlinformation (på 

regnskabsniveau og revisionsmålsniveau).  

 

Kommunikation med ledelsen i forbindelse med planlægningsdelen har en ikke ubetydelig 

påvirkning på revisionens effektivitet og økonomiske hensigtsmæssighed. Ledelsens vurdering af 

de ikke direkte målbare forhold på et objektivt marked, såsom investeringsejendomme, giver nemlig 

en væsentlig indikation for selskabets usikkerheder.  

Som beskrevet under planlægningen er der en række overordnede faktorer, som er specifikke for det 

enkelte ejendomsselskab, men som vil gøre sig gældende i større eller mindre omfang for alle 
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aktører på ejendomsmarkedet. Et centralt fokus bør rettes på ændrede markedsvilkår, der isoleret 

eller samlet set kan have væsentlig betydning for forretningsvilkårene og dermed udgøre en trussel 

for virksomheden. Vurderingen af hvorvidt disse forhold har betydelig risici for virksomheden 

afhænger af revisors professionelle vurdering, idet indvirkningen ikke nødvendigvis er direkte 

målbar. Følgevirkningerne heraf kan i yderste konsekvens medføre going concern problemer på 

sigt.  

 

Udarbejdelsen af en revisionsplan på et mere detaljeret niveau skal sikre, at revisionsrisikoen bliver 

reduceret til at acceptabelt niveau i forhold til væsentligheden63. Denne revisionsplan vil i al sin 

væsentlighed primært omhandle værdiansættelsen af investeringsejendomme, idet værdien heraf 

udgør klart det største aktiv. Omfanget af revisionshandlingerne skal hertil samlet set resultere i, at 

revisor opnår tilstrækkelig og egnet revisionsbevis til at reducere risikoen for væsentlig 

fejlinformation.  

 

Graden af fremmedfinansiering kontra egenfinansiering i ejendommene kan herunder spille en 

væsentlig rolle for konjunkturfølsomheden.  Særligt forholdene omkring rentefølsomhed, 

afdragsfrihed og sammensætningen af variabel og fastforrentet lån udgør relevante risikoelementer. 

Fokus vil dog først og fremmest blive tilrettelagt på værdiansættelsen af dagsværdi jf. ISA 540 

nedenfor. Forholdene omkring finansiering ligger imidlertid i naturlig forlængelse 

værdiansættelsen, idet investors afkastkrav har en naturlig sammenhæng til servicering af gælden. 

De finansielle forhold indgår dog ikke som en del af driftsomkostningerne på ejendommen ved 

selve værdiansættelsen, jf. afsnit, 8.10.1.4 Driftsomkostninger. 

8.7 ISA 540 Revision af regnskabsmæssige skøn 

Omdrejningspunktet for revisors tilgang til værdiansættelse af ejendomme til dagsværdi beror på 

ISA 540. Denne internationale regnskabsstandard er en fusion mellem de tidligere standarder RS 

540 og RS 545, der blev indført for at undgå dobbeltregulering for principperne vedrørende 

regnskabsmæssige skøn.  

 

Det følger af ISA 315(4), at et af de vigtigste elementer i planlægning er, at revisor opnår en 

forståelse af virksomheden og dens omgivelser ved udførelse af risikovurderingshandlinger og 

                                                
63 ISA 320 
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tilknyttede aktiviteter64.  Forståelse omfatter også vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation 

i regnskabsmæssige skøn, henset til kravene i den relevante regnskabsmæssige begrebsramme for 

fastlæggelse af målinger til dagsværdi og oplysninger om dagsværdi65. Udførslen af 

risikovurderingshandlinger betinger også en forståelse af, hvordan den daglige ledelse udfører de 

regnskabsmæssige skøn. Dette omfatter en forståelse af de data som modelberegningen er baseret 

på, samt relevante kontrolaktiviteter 66. Graden af den skønsmæssige usikkerhed der er forbundet 

med udøvelsen af et regnskabsmæssigt skøn kan variere betydeligt. Arten og pålideligheden af de 

oplysninger ledelsen har til rådighed har herunder væsentlig betydning for de anvendte 

forudsætninger67. 

 

Når revisor har foretaget en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, skal revisor herefter 

fastslå om den daglige ledelse har anvendt kravene til dagsværdi i overensstemmelse med den 

relevante regnskabsmæssige begrebsramme, og om den udøvede metode er passende og 

konsistent68.  

 

Denne forståelse af processerne skal danne grundlag for, at revisor udfører relevante handlinger 

som reaktion på vurderet risici for væsentlig fejlinformation69. Det vurderes særlig relevant at teste, 

hvordan den daglige ledelse fastsætter grundlaget for de anvendte data som resulterer i den 

skønnede dagsværdi. Herunder om ledelsens anvendte modelforudsætninger er i overensstemmelse 

med behandlingen efter den regnskabsmæssige begrebsramme70, som i dette tilfælde er ÅRL. Test 

af funktionaliteten af kontrollerne forbundet til ledelsens udøvelse af dagsværdifastsættelse 

kombineret med passende substanshandlinger vurderes endvidere aktuelt, henset til arten og 

omfanget af det regnskabsmæssige skøn. Samtidig bør revisor hertil opstille intervaller / 

følsomhedsanalyse til vurdering af den daglige ledelses anvendte forudsætninger71. 

 
                                                
64 ISA 540, afsnit 8 
65 ISA 540, afsnit 8, a) 
66 ISA 540, afsnit 8, c) 
67 ISA 540, afsnit 2 
68 ISA 540, afsnit 12, a)+b) 
69 ISA 540, afsnit 13 (Jf. ISA 330, afsnit 6) 
70 ISA 540, afsnit 13, b) 
71 ISA 540, afsnit 13, d) 
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Revisor bør i tilknytning til ovenstående vurdere, hvorvidt der inden for dagsværdifastsættelsen 

kræves specialiserede færdigheder for at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis72. I tilknytning 

til værdiansættelsen af ejendomme betinger dette, at ledelsen har den nødvendige ekspertise i 

forhold til det konkrete ejendomsmarked, eller alternativt har benyttet sig af ekstern ekspertise.  

 

Selvom udviklingen på ejendomsmarkedet de senere år har været præget af et illikvidt 

ejendomsmarked ændrer disse forhold principielt ikke på kriterierne for værdiansættelse af 

investeringsejendomme. Hver enkel ejendom differentierer sig på mange forskellige måder, hvorfor 

værdiansættelsen typisk opgøres baggrund af ”mark-to-model”, hvorunder værdien fastsættes på 

baggrund af en værdiansættelsesmodel. Revisor bør som følge af usikkerhedselementet ved en 

modelberegning, udover gennemførslen af tilstrækkelig med substanshandlinger, også vurdere 

hvordan den daglige ledelse har forholdt sig til alternative forudsætninger, og på hvilket grundlag 

den har forkastet henholdsvis forholdt sig til disse73 

Ved et likvidt marked er det hertil muligt at foretage en overordnet sammenligning af 

modelberegningen til handlede ejendomme af samme type og samme geografiske placering, for 

dermed at underbygge grundlaget for værdiansættelsen. En tilsvarende mulighed ved et illikvidt 

marked er ikke på samme måde tilgængelig, hvorfor kravet om en dybdegående datavalidering 

bliver forstærket.  

 

Effekten af manglende aktivitet på markedet medfører derved implicit en højere grad af 

skønsmæssig usikkerhed, idet betingelserne for de anvendte forudsætninger og input ikke kan 

observeres på markedet74. Den naturlige konsekvens heraf er, at revisor bør foretage yderligere 

revisionshandlinger som reaktion på identificeret risiko for højere skønsmæssig usikkerhed. Alt 

afhængig af ledelsens etablerede regnskabsprocesser kan behovet for yderligere revisionshandlinger 

være af større eller mindre grad i tilknytning til værdiansættelsesmodellen, anvendte 

forudsætninger, eksterne forhold, datagrundlag mv. I tilknytning hertil bør revisor også indhente 

skriftlige udtalelser fra ledelsen, hvor det vurderes relevant for måling og oplysning om 

dagsværdi75.  

                                                
72 ISA 540, afsnit 14 
73 ISA 540, afsnit 15 
74 ISA 540, afsnit A3 
75 ISA 540, afsnit 22 
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8.8 ISA 620 Anvendelse af en revisorudpeget eksperts arbejde 

Vurdering af værdiansættelsen af investeringsejendomme til dagsværdi kræver, at revisor har de 

fornødne kvalifikationer og viden til at planlægge og udføre relevante revisionshandlinger. I 

tilknytning til ISA 620 vedrørende revision af målinger til og oplysninger til dagsværdi skal revisor 

derfor afgøre, om der er behov for anvendelse af en ekspert inden for ejendomme. Det kan dog 

betvivles hvorvidt en ejendomseksperts vurdering giver et bedre grundlag for opgørelse af 

dagsværdien, hvis der ikke er noget likvidt ejendomsmarked at støtte værdiansættelsen op imod. 

Faglige kompetencer og eksterne vurderinger kan dog styrke grundlaget for de anvendte kriterier, 

som følge af et mere specifikt kendskab til igangværende forhandlinger omkring prisen på lignende 

ejendomme76.  

 

Vælger revisor at gøre brug af en eksperts vurdering er det vigtigt at vurdere, om eksperten har den 

fornødne faglige kompetence, færdighed og objektivitet til revisionens formål, jf. ISA 620, afsnit 9. 

Værdiansættelsen af investeringsejendomme er en kompleks størrelse som vil udgøre et af de 

væsentligste punkter i revisionsprocessen, hvorfor det er af afgørende forudsætning, at revisor kan 

støtte sin lid til ekspertens arbejde. Særligt forholdet mellem vurderingsmanden og ledelsen skal 

bero på tilstrækkelig med uafhængighed, så ledelsens interesser ikke søges tilvejebragt gennem 

eksempelvis en for høj værdiansættelse af hensyn til den underliggende finansiering og/eller 

investors ønske. Ved at anvende en eksperts arbejde skal revisionsbeviset kunne anses for 

dækkende, særligt omkring værdiansættelsen som revisionsmål. Såfremt resultaterne af ekspertens 

arbejde ikke giver tilstrækkelig og egnet bevis, skal revisor supplere med yderligere handlinger der 

kan afklare forholdet. Værdiansættelsesproblematikken i perioder med ustabile markeder vurderes 

hertil at gøre det utrolig svært at fastsætte en realistisk dagsværdi som ikke er behæftet med 

usikkerhed. Dette kan også gælde selvom det er en ekspert der vurderer ejendommens værdi, 

hvilket kan afføde en øget nødvendighed for at oplyse klart omkring de gældende usikkerheder i 

årsrapporten af hensyn til regnskabslæser. 

 

Ovenstående afsnit skitserer de forhold danner grundlaget for revisionsprocessen og hvorvidt de 

anvendte forudsætninger ved regnskabsaflæggelsen vurderes hensigtsmæssige. Særligt tilgangen til 

                                                
76 Ejendomsmægleren, Ekstern vurdering, værd at investere i, s. 17 
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værdiansættelsen udgør et centralt element, for ledelsens såvel som revisors behandling af 

beregningsgrundlaget.  

8.9 Værdiansættelsesmetoder 

I praksis anvendes der til dagsværdifastsættelsen to overordnede metoder. Den ene model benævnes 

”mark-to-market” og tager udgangspunkt i at bestemme prisen på baggrund af et målegrundlag 

fastlagt ved observationer på et effektivt og likvidt marked. Dette princip danner typisk grundlag for 

fastsættelsen af dagsværdi for aktier, obligationer og andre værdipapirer der omsættes på en 

offentlig markedsplads77. Tilsvarende forhold kan ikke nødvendigvis siges at gøre sig gældende for 

ejendomme. Til brug for værdiansættelsen af ejendomme anvendes den anden metode der benævnes 

”mark-to-model”. ”Mark-to-model” er udtryk for den mest sandsynlige pris i en 

armslængdetransaktion på vurderingsdatoen. 

8.9.1 Definitionen af markedsværdien for ejendomme 

Princippet omkring markedsværdi tager udgangspunkt i prissætningen ved et hypotetisk forudsat 

salg mellem uafhængige parter på vurderingsdatoen78.  

 

Grundlaget herfor er en værdifastsættelse som vurderes i overensstemmelse med definitionen på 

markedsværdi. Det er hertil væsentlig at bemærke, at markedsværdien opgøres uden hensyntagen til 

finansieringsforhold, særlige vilkår, rabatter, sale and lease back arrangementer og lignende 

parametre79.  

 

Anvendelsen af en værdiansættelsesmodel gør sig ofte gældende ved fastsættelsen af en ejendoms 

værdi. Værdifastsættelsen af en enkelt ejendom differentierer sig på baggrund af flere forskellige 

forhold såsom stand, beliggenhed, anvendelsesmuligheder, lejevilkår mv. Der gælder derfor typisk, 

at markedsværdien er udtrykt ved en skønnet værdi fastsat på baggrund af en 

værdiansættelsesmodel, som tager højde for de forskellige faktorer der knytter sig til den enkelte 

ejendom.  

 

                                                
77 Værdiansættelse af ejendomme i et illikvidt marked, s. 1 
78 Værdiansættelse af investeringsejendomme, anbefalinger til DCF-modellen, s. 17 
79 Værdiansættelse af investeringsejendomme, anbefalinger til DCF-modellen, s. 18 
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8.9.2 Modelanvendelsen 

Ved selve værdiansættelsen anvendes som hovedregel to forskellige modeller, henholdsvis den 

afkastbaserede model eller DCF-modellen (discounted cash flow) som beregningsgrundlag. I korte 

træk består forskellen mellem de to modeller i kompleksiteten og behovet for datagrundlag i 

beregningen. DCF-modellen kan rumme flere faktorer over en længere budgetperiode, mens den 

afkastbaserede model tager udgangspunkt i et stabiliseret driftsår, som danner grundlag for det 

forventede nettodriftsresultat. 

 

Det er hertil væsentligt at bemærke, at grundlaget for beregningsmetoden i 

værdiansættelsesmodellen principielt ikke skifter form, såfremt markedet for handel med 

ejendomme bliver illikvidt. Modelanvendelsen er principielt uændret heraf, idet grundlaget for 

værdiansættelse af ejendommen er baseret på mark-to-model.  

 

En manglende omsætning af ejendomme på ejendomsmarkedet stiller dog i højere grad krav om at 

udfordre de anvendte forudsætninger, og det anvendte datagrundlag som indgår i 

modelberegningen80. Muligheden for at sammenligne de seneste handelspriser med den beregnede 

værdi af modellen kan nemlig ikke støtte op om omkring værdiansættelsesberegningen, hvis der 

ikke bliver foretaget nogen ejendomshandler af samme type, størrelse, område mv. inden for den 

samme periode. De to forskellige modeller som anvendes i praksis, vil blive uddybet nedenfor. 

8.10 Afkastmetoden 

Afkastmetodens grundlæggende princip er baseret på ”uendelig annuitets-metoden”, idet der tages 

udgangspunkt i 1.års afkast, som grundlag for værdiansættelsen. Det er en model som traditionelt 

har været anvendt i Danmark til værdiansættelse af erhvervsejendomme. Modellen benævnes også 

den ”afkastbaserede model”, idet værdien fastsættes på baggrund af det kommende års forventede 

driftsafkast81. Det afgørende for denne model er, at grundlaget for de huslejeindtægter og 

ejendomsomkostninger der indgår i modellen også har en naturlig sammenhæng med de realiserede 

tal for ejendommen. Der er ikke er tale om en detaljeret budgettering af de enkelte regnskabsår frem 

i tiden, hvorfor det er vigtigt at datagrundlaget er baseret på et normalt år for ejendommens drift. 

Den afkastbaserede model kan overordnet set opdeles i tre faser, som vil blive skitseret nedenfor. 

                                                
80 Værdiansættelse af ejendomme i et illikvidt marked, s. 1 
81 KPMG, Investeringsejendomme, s. 45 
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8.10.1 Opgørelse af ejendommens driftsafkast 

Et af de grundlæggende elementer ved anvendelse af en værdiansættelsesmodel er først og 

fremmest at bestemme et driftskast på den specifikke ejendom82. Til brug for opgørelse af 

grundlaget for driftsafkastet anvendes bilag 7 i ”Bekendtgørelse om finansielle rapporter for 

forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”83. Grundlaget vurderes at være identisk med de 

præmisser som selskabets ledelse i ejendomsinvesteringsselskaber, såvel som eksterne 

vurderingsfolk anvender ved brug af afkastmetoden. 

 

Ejendommens driftsafkast fremkommer således84: 

 

+ Lejeindtægter 
- Vedligeholdelsesomkostninger 
- Administrationsomkostninger 
- Driftsomkostninger 
  
= Driftsafkast 
 

8.10.1.1 Lejeindtægter 

De enkelte lejemåls lejeindtægter opgøres på baggrund af de faktiske lejeindtægter og 

underliggende lejekontrakter. Lejekontrakterne danner grundlag for, at ejendommen kan opfattes 

som en fast indtægtsgenererende enhed for selskabet, præsenteret som en formueværdi under 

aktiverne i balancen. Udgangspunktet for den samlede lejeindtægt er en opgørelse af en generel 

basisværdi for de næste 12 måneders lejeindtægt, som derved udtrykker et markedsbestemt 

lejeniveau for hele ejendommen. Der tages således ikke højde for årlige lejereguleringer, som måtte 

komme i årene efter (inflation).  

Såfremt der vurderes at være væsentlige afvigelser mellem den kontraktfastsatte leje og 

markedslejen (+/- 10 %) korrigeres der som udgangspunkt til markedslejen, medmindre særlige 

tilfælde taler for en fravigelse heraf. Længerevarende uopsigelige kontrakter med solide lejere, 

hvorunder lejer ikke kan kræve lejenedsættelse i en periode på mindst 10 år fra 
                                                
82 KPMG, Investeringsejendomme, s. 46 
83 Af den 11. januar 2011 
84 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 7 Måling af 

ejendommens dagsværdi 
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opgørelsestidspunktet kan medføre, at den kontraktfastsatte leje anvendes i stedet for markedslejen. 

Såfremt grundlaget ikke taler for en anvendelse af den kontraktsatte leje, og lejen afviger til 

markedslejen, korrigeres den forventede leje i modellen såfremt der forventes en regulering på 

sigt85. Reguleringen foretages som henholdsvis tillæg eller fradrag til lejeindtægten. Det kan i 

supplement hertil nævnes, at finanstilsynets definition på grundlaget for fastsættelse af markedsleje 

er som følger86: 

”Ved markedsleje forstås den leje, som de pågældende arealer må antages at kunne (gen)udlejes til 

inden for en tidshorisont på 6 måneder, fastsat under hensyntagen til kendskabet til de seneste 

indgåede lejekontrakter for og udbuddet af tilsvarende arealer med hensyn til beliggenhed, art, 

størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. ” 

 
Fastsættelsen af markedsleje kræver derfor et indgående kendskab til sammenlignelige lejemål med 

tilsvarende størrelse. Det skal samtidig iagttages, at hver enkel ejendom har unikke karaktertræk 

som knytter sig til fastsættelsen af det lejedes værdi.  

 

Vurderingen af det lejedes værdi for tomme lejemål og egne lokaler til selskabets drift, påvirkes 

også af fastsættelsen af markedsleje. Under hensyntagen til den forventede tomgangsperiode for de 

tomme lejemål fastsættes en skønnet markedsleje. Den forventede tomgangsperiode indtil det 

forventede genudlejningstidspunkt fratækkes i sidste fase af værdiansættelsesmodellen som en 

regulering til dagsværdien. Grundlaget herfor betinger en forsigtig skønnet tilgang til 

lejefastsættelsen som virker plausibel. Det lejedes værdi kommer til at indgå som en kapitaliserende 

faktorer, mens forventet tomgangsperiode fratrækkes som en periodemæssig regulering. 

Fastsættelsen af det samlede driftsafkast for ejendommen udgør et centralt element for 

værdiansættelsen, hvorfor det omvendt vil være forkert ikke at medtage en markedsleje for tomme 

lejemål. Det afgørende er imidlertid, at der er en positiv forventning om genudlejning inden for en 

overskuelig tidshorisont. Grundlaget bliver imidlertid noget mere kritisk, såfremt den skønnede 

huslejeindtægt på tomme lejemål ikke har udsigt til at blive erstattet af nye fysiske lejere inden for 

den nærmeste fremtid. Et forhold som kan have væsentlig påvirkning på den efterfølgende 

kapitalisering af driftsafkastet. 

                                                
85 KPMG, Investeringsejendomme, s. 46 
86 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 7 Måling af 

ejendommens dagsværdi 
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Udover de løbende lejeindtægter fra de enkelte lejemål påhviles lejer typisk også at betale et 

depositum og eventuelt en forudbetalt leje. Et vederlag som principielt udgør en sikkerhedsstillelse, 

som bør medtages i dagsværdifastsættelsen. Grundlaget herfor vil fremgå af lejekontrakterne 

sammen med de rettigheder og pligter som ellers måtte gøre sig gældende mellem lejer og udlejer. 

8.10.1.2 Vedligeholdelsesomkostninger 

Vedligeholdelsesudgifter knyttet til ejendommens drift omfatter omkostninger til løbende at holde 

ejendommen i en normal vedligeholdelsesstand. Grundlaget for anvendte udgifter i modellen bør 

derfor bestå af en gennemsnitsbetragtning på baggrund af tidligere års afholdte omkostninger, for 

derved at udtrykke et vejet grundlag for et ”normalt år”. Samtidig bør grundlaget blive vurderet i 

forhold til ejendommens aktuelle stand, for derved at tage højde for forventede 

vedligeholdelsesplaner. Udskudt vedligeholdelsesarbejder af større karakter som endnu ikke er 

blevet afholdt, kan medføre forhøjede vedligeholdelsesomkostninger til servicering af den normale 

vedligeholdelse fremadrettet. Det skal dog iagttages, at større enkeltstående 

vedligeholdelsesarbejder, såsom udbedring af vandskade i kælder, ikke bør indgå i de omkostninger 

som kan forventes for et almindeligt år. 

 
Begrebet omfatter den løbende vedligeholdelse på ejendommen, hvorfor eventuelle omkostninger 

som har karakter af forbedringer på ejendommen ikke skal indgå heri. Disse tillægges ejendommens 

anskaffelsessum, som udtryk for en tilgang til investeringsaktivet. Der vil ikke blive foretaget 

yderligere teoretisk gennemgang af grænsedragningen mellem forbedringsudgifter og 

vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen. Det skal dog bemærkes, at såfremt der afholdes 

væsentlige forbedringsudgifter på ejendommen, kan dette potentielt påvirke markedslejen for 

ejendommen i opadgående retning. 

8.10.1.3 Administrationsomkostninger 

Den løbende administration af ejendommen bestående af lejeopkrævning, forbrugsregnskaber, 

udarbejdelse af lejekontrakter mv. indgår også som udgifter ved opgørelsen af ejendommens 

driftsafkast. Udføres administrationen af en ekstern ejendomsadministrator som opererer uafhængig 

af ejendomsselskabet udgør regningen herfor grundlaget for administrationsomkostningerne. 

Omkostningsfordelingen kan være lidt sværere at allokere til den enkelte ejendom såfremt der er 

tale om internt administrerede ejendomme. Det grundlæggende udgangspunkt for fordelingen af 

administrationsomkostninger er, at fordelingen af tid og dermed omkostninger foretages med 



36 

 

udgangspunkt i hvad administrationen af den pågældende ejendom ville koste på markedsmæssige 

vilkår.  Fordelingsnøgler såsom m2, lejeindtægter og antal af lejemål kan herunder anvendes som 

vejledende målestok for fordelingen ejendomsadministrationens omkostninger. 

8.10.1.4 Driftsomkostninger 

Herudover fratrækkes andre omkostninger som knytter sig direkte til ejendommens drift, såsom 

forsikring, kontingenter, skatter, afgifter og andre omkostninger forbundet med driften, som ikke 

kan påhviles de enkelte lejere. Det skal herunder bemærkes, at prioritetsrenter ikke må indgå i 

driftsomkostninger til ejendommen, idet selve værdiansættelsen af ejendommen principielt er 

upåvirket af investors investeringsprofil.  

8.10.2 Fastsættelse af ejendommens forrentningskrav 

Anden fase omhandler fastsættelsen af det individuelle forrentningskrav. Det skal indledningsvis 

nævnes, at afkastkravet ikke er en entydig størrelse, da flere forskellige faktorer påvirker 

fastsættelsen. Det er imidlertid afgørende, at de anvendte forudsætninger er realistiske og foretages 

under hensynstagen til den pågældende ejendoms særlige forhold, så afkastkravet afspejler de 

handler, som har fundet sted på ejendomsmarkedet op til vurderingstidspunktet87. Af hensyn til 

kompleksiteten i forrentningskravet kan fastsættelsen opdeles i følgende parametre88: 

 

Samfundsmæssige og konjunkturmæssige forhold: 

- Renteniveau 

- Inflation  

- Høj- eller lavkonjunktur 

Individuelle forhold: 

- Ejendommens beliggenhed (primær beliggenhed eller sekundær) 

- Type af ejendom (boligejendom, kontor, butik, lager, andet erhverv) 

- Lejernes bonitet (gode lejere, dårlige lejere) 

- Vilkår i lejekontrakter om uopsigelighed, lejeregulering m.v.  

- Alternative anvendelsesmuligheder/sandsynlighed (bestemt formål / begrænset anvendelse)  

- Udbud og efterspørgsel (få eller mange ejendomme til salg) 

                                                
87 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 7 Måling af 

ejendommens dagsværdi  
88 KPMG, Investeringsejendomme, s. 47 
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De væsentligste forhold som ledelsen skal fastsætte forrentningskravet på baggrund af omhandler 

primært de samfundsmæssige og konjunkturmæssige forhold. Hertil kommer de individuelle 

kvalitetsforhold der knytter sig direkte til ejendommen, som kan påvirke forrentningskravet i op- 

eller nedadgående retning. 

8.10.2.1 Renteniveau 

Det bør herunder tages med i betragtningen, at forrentningskravet skal sammenlignes med den 

generelle markedsrente, som f.eks. obligationsrenten på en 10-årig statsobligation. En stigende rente 

vil medføre, at forrentningen vil trække i opadgående retning, mens en faldende rente vil trække 

forrentningsprocenten ned.  

8.10.2.2 Inflation og høj- eller lavkonjunktur 

Ved en stigende inflation vil renteniveauet normalt blive påvirket i opadgående retning, hvilket også 

har tilsvarende påvirkning på forrentningskravet. For så vidt angår højkonjunktur vil investor være 

mere tilbøjelig til at acceptere en lavere forrentning, idet udlejningsgraden forventes stigende i 

kombination med et stigende lejeniveau89. Lavkonjunktur vil omvendt medføre den modsatte 

tendens, hvilket påvirker værdien af ejendommen i nedadgående retning.  

  

8.10.2.3 Individuelle forhold  

Udover ovennævnte forhold har de individuelle forhold vedrørende den specifikke ejendom også 

betydning for fastsættelsen af forrentningsprocenten. Ejendommens beliggenhed har først og 

fremmest betydning for forrentningskravet, idet en god beliggenhed øger udlejningsmulighederne 

for ejendommen. Ejendomstypen har også afgørende betydning for forrentningskravet, idet 

anvendelsesmuligheden kan være afgørende for genudlejningsmulighederne. Tilsvarende 

påvirkninger i op- og nedadgående retning kan ligeledes gøre sig gældende for andre individuelle 

forhold.  

 

Når ovenstående forhold er taget med i betragtning kan ledelsen fastsætte afkastkravet. 

Fastsættelsen af afkastkravet udgør et centralt element for værdiansættelsen af ejendomme, hvilket 

ledelsen i lighed med resten af udarbejdelsen af årsrapporten er ansvarlig for. 

                                                
89 KPMG, Investeringsejendomme, s. 47 
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8.10.3 Reguleringer til dagsværdi 

Tredje fase beror på regulering i form af tillæg og fradrag for særlige forhold som ikke påvirker 

selve beregningen jf. første fase (driftsafkastet) og anden fase (forretningskravet). Nedenfor er 

anført eksempler på, hvad disse reguleringer kan omfatte. 

8.10.3.1 Depositum 

Ved indgåelse af lejekontrakten vil der ofte blive aftalt et depositum og en eventuel forudbetalt leje. 

Denne betaling medfører, at udlejer har rentenydelsen af de løbende renteindtægter af dette indskud. 

Rentenydelsen heraf kan opgøres som en tilbagediskonteret værdi af de fremtidige renteindtægter, 

svarende til kapitalværdien af afkastet på det indestående beløb. Det kan herunder diskuteres, 

hvorvidt værdien heraf skal indgå som en finansieringsindtægt i driftsafkastet, når prioritetsrenter af 

gæld ikke må medtages heri. Modtaget depositum og forudbetalt leje må dog alt andet lige siges at 

være udtryk for sparede finansieringsomkostninger ved ejendomsfinansieringen, som kommer til 

udtryk ved en større forrentning af den indskudte kapital.  

8.10.3.2 Tomgang og regulering til markedsleje 

I tillæg til fastlæggelsen af ejendommens lejeindtægter under driftsafkastet, skulle der jf. ”8.10.1.1 

Lejeindtægter” foretages fradrag af tomgangsleje frem til den periode hvor lejemålet forventes 

udlejet igen. Samtidig skulle der foretages tillæg/fradrag for leje, såfremt den opkrævede 

lejeindtægt på opkrævningstidspunktet ikke lå på samme niveau som hvad man kunne forvente i 

markedsleje på sigt.  

8.10.3.3 Vedligeholdelse 

Herudover kan der også være tale om fradrag af større vedligeholdelsesarbejder som ikke dækkes af 

de gennemsnitlige normale vedligeholdelsesomkostninger, jf. ”8.10.1.2 

Vedligeholdelsesomkostninger”. 

8.10.4 Fastsættelse af dagsværdi 

Dagsværdien kan herved beregnes ved at dividere det årlige driftsafkast med forrentningskravet, 

hvortil en eventuel regulering til dagværdien foretages, jf. ovenfor.  
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Et budgetteret driftsafkast på 4 mio. hvortil en forventet tomgangsleje udgør 0,2 mio., et 

forretningskrav fastsat på 6,5 procent vil ejendommens værdi blive estimeret som følger: 

                             +/−          =       . ,   − 0,2   . = 61,3 mio. kr. 

 

Anvendes der alternativt et afkastkrav der ligger 1 % højere, modsvarer dette en værdi på 53,1 mio. 

Omvendt vil værdien ved et forretningskrav der ligger 1 % lavere medfører en værdi på 72,5 mio.  

Såfremt forretningskravet ændres med +/- 1 % ændres dagsværdien med henholdsvis -8,2 mio. / 

+11,2 mio. Fastlæggelsen af forretningskravet har derfor meget stor betydning for den endelige 

dagværdifastsættelse af ejendommen. Det er derfor afgørende, at ledelsen eller andre i selskabet 

besidder den nødvendige ekspertise, og alternativt må der indhentes en konkret vurdering fra 

ekstern valuar90. 

8.10.5 Revision af afkastmetoden 

Det revisionsmæssige fokus ved den afkastbaserede model vil omhandle en validering af den 

enkelte ejendoms forventede driftsafkast for det kommende år og det anvendte forrentningskrav. De 

overordnede termer for den revisionsmæssige behandling er som nævnt sammenfattet i ISA 540, der 

omhandler alle typer af regnskabsmæssige skøn. Behandlingen af regnskabsmæssige skøn over 

dagsværdien af investeringsejendomme, opgjort på baggrund af en højt specialiseret model91, 

fordrer flere forskellige revisionstekniske kontrolelementer. De væsentligste elementer ved 

revisionen af investeringsejendomme kan overordnet opdeles i følgende trin92: 

 

- Verificering af anvendte driftstal 
- Fastlæggelse af afkastprocent 
- Vurdering af den skønnede markedsværdi. 

8.10.5.1 Verificering af anvendte driftstal 

Validering af den anvendte driftsindtjening i modellen udgør en væsentligt del af værdifastsættelsen 

for den enkelte ejendom. Test af hvorvidt de anvendte data som det regnskabsmæssige skøn er 

                                                
90 KPMG, Investeringsejendomme, s.49 
91 ISA 540, A3 
92 INSPI nr. 2 – 2005, Revision af ejendomsselskaber, s. 32 
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baseret på er nøjagtige, fuldstændige og relevante udgør revisionshandlinger styrker sikkerheden 

for, at de anvendte forudsætninger i modellen er forsvarlige og behørigt fastsat93.  

 

Revisionen i tilknytning hertil vil derfor typisk omhandle en detailrevision af driften, der omfatter 

analyse af huslejeindtægter og de tilhørende driftsomkostninger. Budgetforudsætningerne som den 

daglige ledelse har udøvet deres regnskabsmæssige skøn på baggrund af, kan samtidig vurderes i 

forhold til de realiserede tal i driften 94. Samtidig testes det hvorvidt ledelsens forudsætninger 

anvendes konsistent i målemetoden, eller om de enkelte beregninger indeholder en høj grad af 

skønsmæssig ansættelse fra den daglige ledelse.  

8.10.5.1.1 Indtægter 

Det vil først og fremmest være relevant med en test af, at de anvendte lejeindtægter i 

værdiansættelsesmodellen kan henføres til underliggende lejekontrakter.  

Denne stikprøvekontrol sikrer overordnet, at de faktisk anvendte lejeindtægter der indgår i 

beregningsmodellen også svarer til den gældende husleje når der tages højde for pristalsregulering 

og midlertidige forskydninger i det lejedes værdi. Særligt vedrørende nye lejere, kan første års 

lejeindtægter være med trappeleje og andre rabatordninger, hvor indvirkningen af normallejen bør 

vurderes konkret på den enkelte lejekontrakt. Lejekontrakternes uopsigelighedsperiode har herunder 

også en væsentlig påvirkning på vurderingen af de forventede fremtidige lejeindtægter. Der gælder 

som udgangspunktet, at den anvendte leje i værdiansættelsesmodellen bør udgøre den fulde normale 

årsleje95. Hvorvidt der er tale om omkostningsbestemt leje eller leje fastsat efter det lejedes værdi 

kan herunder have afgørende betydning for værdifastsættelsen af ejendommen: 

 

Den omkostningsbestemte leje medfører, at lejen beregnes på baggrund af de udgifter der er afholdt 

i forbindelse med driften af ejendommen, såsom skatter, afgifter, renholdelse, administration, 

forsikring og vedligeholdelse af ejendommen tillagt et afkast til udlejer fastsat efter særlige regler96.  

 

                                                
93 ISA 540, A68 
94 ISA 540, afsnit 13, b) 
95 INSPI nr. 2 – 2005, Revision af ejendomsselskaber, s. 32 
96 http://www.retssal.dk/?page=emne&id=764&indexid=62 

http://www.retssal.dk/?page=emne&id=764&indexid=62
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Når husleje fastsættes efter det lejedes værdi sondres der mellem kommuner hvor 

Boligreguleringsloven finder anvendelse, og kommuner der har fravalgt regulering efter 

Boligreguleringsloven. I sidstnævnte kommuner fastsættes det lejedes værdi efter lejelovens regler.  

 

Huslejefastsættelse efter princippet om det lejedes værdi følger en mere fri lejefastsættelse end den 

omkostningsbestemte husleje. Det lejedes værdi fastsættes ved at sammenligne huslejen for 

lignende lejligheder i området, som er også er omfattet af reglerne om det lejedes værdi. Hvis der er 

tale om private udlejningslejligheder opført efter 1991 gælder der uanset beliggenhed, at 

fastsættelsen kan aftales frit. Lejligheder som er blevet betydelig moderniseret kan også indgå i 

reglerne, og giver dermed udlejer mulighed for at fastsætte en højere husleje end efter reglerne om 

omkostningsbestemt husleje97. 

 

Det forventede afkast af den investerede kapital, særligt på ældre boligejendomme (før 1991), som 

følge af begrænsningen i lejestigninger, kan have afgørende betydning på afkastet af den 

investerede kapital til forbedringer på ejendommen, hvilket også bør afspejle sig i de anvendte 

forudsætninger i modellen.  

 

Når hele ejendommen er udlejet på fornuftige lejekontrakter, må indtægtsgrundlaget i modellen 

siges at have rimelige forudsætninger for det udlejedes værdi. Der kan også være situationer hvor 

ejendommen ikke er fuldt udlejet, hvorfor der alt afhængig af de fremtidige forventninger til 

genudlejningsmulighederne bør tages en aktiv vurdering af den forventede tomgangsleje, og 

hvorvidt dette medfører en regulering til dagsværdien til sidst i beregningsmodellen. Det afgørende 

er, at ledelsen kan redegøre velbegrundet for genudlejningsmuligheden. Det bliver imidlertid noget 

mere problematisk, såfremt lejemålet har stået tomt i f.eks. 3 år og ledelsen fortsat forudsætter et 

fuldt udlejet ejendom.  

8.10.5.1.2 Omkostninger 

Det sidste element omkring driften vedrører de forventede omkostninger til administration, 

vedligeholdelse og forbedring af ejendommen. Alt afhængig af lejekontraktens type, jf. ovenfor, bør 

følsomheden herfor vurderes af revisor for de data der indgår i værdiansættelsesmodellen.  

 

                                                
97 Lejeloven §§ 47 til 49 
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Dette er særlig relevant ved afkastmetoden, hvor beregningsgrundlaget der ligger til grund for 

værdiansættelsen principielt kun på ét tal for driftsafkastet. Indregning af budgetter for fremtidige 

vedligeholdelsesarbejder mv. kan for eksempel ikke fordeles ud på en længere budgetperiode, men 

skal indregnes som et gennemsnit heraf.  

 

Revisionen af dette område bør bestå i en analytisk revision af de forventede omkostninger 

sammenholdt med de realiserede omkostninger. Dette kombineres med selskabets forventede 

vedligeholdelsesplaner for ejendommen samtidig med en vurdering af det generelle 

vedligeholdelsesniveau mv. For at verificere disse anvendte forudsætninger er det derfor vigtigt, at 

revisor kan udfordre opsat vedligeholdelse i forhold til ejendommens stand. Facaderenovering, 

udskiftning af tag eller faldstammer kan være eksempler på større vedligeholdelsesarbejder, som 

skal modregnes i den opgjorte værdi98. Revisionen bør derfor afveje hvorvidt selskabets forventede 

vedligeholdelsesplaner for hver enkel ejendom, har eller bør reguleres i værdiansættelsesmodellen. 

 

Ejendommens drift har herudover, uafhængig af ejendommens stand, løbende 

administrationsomkostninger vedrørende lejeopkrævninger, forbrugsomkostninger, flyttesyn mv. 

Selvom disse omkostninger i ejendomsselskabet ikke nødvendigvis kan knyttes direkte til den 

specifikke ejendom bør revisor vurdere om grundlaget afsat i værdiansættelsesmodellen for den 

enkelte ejendom er realistisk. Ved outsourcing af administrationen ligger markedsprisen på ca. 1,5 - 

3 % af huslejen, mens administrationen i et ejendomsselskab ligger i omegnen af 6-8 %, idet en del 

administrationsomkostninger ikke direkte kan henføres til en specifik ejendom99. 

Det afgørende for modellens forudsætninger er, at beregningsgrundlaget i modellen har en naturlig 

sammenhæng med de realiserede tal fra ejendomsdriften. Årets tilgang af ejendomme på egne bøger 

kan i tilknytning hertil skabe visse udfordringer omkring budgettering af vedligeholdelsesarbejder, 

som følge af det manglende historiske kendskab til nyerhvervelsen.  

8.10.5.2 Fastlæggelse af afkastprocent 

Den revisionstekniske tilgang til vurdering af den af ledelsen fastsatte afkastkrav, afhænger først og 

fremmest af en vurdering af de anvendte forudsætninger på baggrund af ejendommens individuelle 

forhold, hvortil samfundsmæssige og konjunkturmæssige forhold inddrages. Revisors mulighed for 
                                                
98 INSPI revision af ejendomsselskaber, s. 32 
99 Tal fra INSPI revision af ejendomsselskaber, s. 32 
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at understøtte revisionsbeviset kan herunder omfatte inddragelse af eksterne mæglervurderinger / 

markedsrapporter fra eksempelvis Sadolin og Albæks og Nybolig. Gennemførte ejendomshandler 

for samme geografiske områder og anden ekstern dokumentation kan ligeledes inddrages som 

revisionsbevis for, at ledelsens anvendte forudsætninger for de fastsatte afkastsatser kan anses som 

forsvarlige.  

8.10.5.3 Vurdering af den skønnede markedsværdi 

Værdiansættelsen af den enkelte ejendom kan dog ikke udelukkende tillægges en 

gennemsnitsbetragtning på baggrund af et skema i en markedsrapport, i henhold til ovenstående, 

idet mange forskellige faktorer spiller ind på den specifikke ejendom. Det afgørende er derfor, at 

revisor kan foretage sandsynliggørende handlinger, der understøtter ledelsens anvendte 

forudsætninger for fastsættelsen af dagsværdien.  

8.10.6 Opsummering 

Som det følger af ovenstående, så påvirker flere forskellige parametre dagsværdifastsættelsen i 

denne model. Revisors handlinger skal i tilknytning hertil afdække ledelsens anvendte 

forudsætninger for fastsættelsen af dagsværdi gennem sandsynliggørende arbejdshandlinger, der 

samlet set mindsker risikoen for fejl i datagrundlaget til værdiansættelsesmodellen. 

Beregningsteknisk er modellen ikke særlig kompleks, hvorfor følsomheden knyttet til værdierne i 

beregningen nemt kan identificeres. En faktor som også vurderes at medvirke til, at modellen fortsat 

er så udbredt som værdiansættelsesmodel. Dens begrænsninger består i den kortsigtede tilgang til 

en basisværdi for driften, som danner grundlaget for det løbende driftsafkast uden nogen form for 

tilbagediskontering. Midlertidige forskelle reguleres slutteligt som henholdsvis et tillæg eller 

fradrag. Et centralt element udgør forrentningskravet, hvortil variationen af de forskellige elementer 

kræver et indgående kendskab for at kunne vurdere ejendomsmarkedet. 

8.11 DCF model (discounted cash flow) 

Denne model giver i højere grad mulighed for en øget detaljeringsgrad, som følge af muligheden for 

at medtage flere variationer i budgetfaktorerne over en længere periode, jf. beregningseksempel 

vedlagt bilag 12. Opgørelse af dagsværdi med udgangspunkt i DCF-modellen er baseret på 

ejendommens frie pengestrømme, som tilbagediskonteres med diskonteringsrenten. 

Modelberegningen har således, i modsætning til afkastmetoden, mulighed for at afspejle forventede 

variationer i ejendommens drift, i de enkelte budgetår, i stedet for udelukkende at basere 

værdiansættelsen på en gennemsnitsbetragtning for et normalt år.  
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Den beregningsmæssige behandling kan illustreres for modellen ved i første omgang at opdele 

modellen i følgende trin100: 

 

- Bestemmelse af forventede fremtidige frie pengestrømme i budgetperioden 

- Tilbagediskontering af ejendommens frie pengestrømme fra budgetperioden til i dag 

- Bestemmelse af terminalværdien 

- Tilbagediskontering af terminalværdien til i dag 

- Ejendommens værdi 

8.11.1 Bestemmelse af forventede fremtidige frie pengestrømme i budgetperioden 

Til brug for opgørelse af markedsværdien foretages en detaljeret budgettering af de fremtidige frie 

pengestrømme, som forventes af ejendommens drift for hele budgetperioden. De grundlæggende 

elementer for ejendomsdriften afspejler sig således også i denne model.  Fokus rettes imidlertid 

mod pengestrømmene i modsætning til afkastmetoden. 

 

Fastsættelsen af budgetperiodens længde kan afhænge af forhold såsom igangværende 

vedligeholdelsesprojekter, varierende indtægter og/eller udgifter i de enkelte perioder. Det 

afgørende er, at budgetperioden løber frem til en periode, hvor ejendommens frie pengestrømme 

tilnærmelsesvis kan siges at være stabiliseret. Det er nemlig vigtigt af hensyn til modellens 

beregning, at særlige forhold der knytter sig til ejendommens løbende drift er indeholdt og 

medregnet i budgetperioden. Forholdene kan afhænge meget af den enkelte ejendom, men ifølge 

Ejendomsforeningen Danmark anvender de fleste typisk en budgetperiode på 10 år101. 

Budgetteringsperioder der ligger herudover forøger også kun usikkerheden omkring grundlaget for 

budgetteringen. 

8.11.1.1 Indtægter 

Denne budgettering omfatter i lighed med den afkastbaserede model lejeindtægter fra ejendommens 

lejemål mv. I modsætning til den afkastbaserede metode er det herunder vigtigt, at indregne de 

årlige pristalsreguleringer fordelt over budgetperioderne, og/eller forventede lejestigninger på 

baggrund af f.eks. omkostningsbestemte lejebetalinger ifølge lejekontrakterne.  
                                                
100 Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, s. 7 
101 Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, s. 7 
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8.11.1.2 Omkostninger 

Herudover medregnes de løbende driftsomkostninger forbundet med ejendommens drift. Alt 

afhængig af ejendommens type kan disse omkostninger variere, men det vil typisk omfatte 

omkostninger såsom vicevært, investeringer, tomgang, vedligeholdelse, forsikring, ejendomsskatter 

mv. Hvad angår vedligeholdelse skal der ikke kun løbende indeholdes mindre 

vedligeholdelsesarbejder, men også større investeringer forbundet med reparation og 

vedligeholdelse af ejendommen skal indgå, så sammenhængen afspejles i pengestrømmene på 

ejendommen.   

 

Tomgangselementet vurderes udover vedligeholdelsesarbejderne også at have væsentlig betydning 

for budgetteringen. Fraflytter en lejer et lejemål kan der være en usikkerhed knyttet til, hvorvidt det 

tomme lejemål kan genudlejes, og til hvilken leje det er muligt at genudleje det. Særligt henset til, at 

ejendommens forhold skal vurderes over en budgetperiode på hen ved 10 år. Grundlaget for de 

anvendte forudsætninger ved en fortsat tomgang på mere end et år bør dog afspejle sig i 

pengestrømsbudgettet, medmindre der foreligger tydelige genudlejningsmuligheder inden for en 

kortere periode. Modellen fordrer en mulighed for at anføre en mere specifik detaljegrad for de 

efterfølgende perioder, hvilket også bør afspejle sig i tomgangselementet. Til forskel fra den 

afkastbaserede model giver indregningen et klarere overblik over de årlige pengestrømme og 

periodevise udsving i indtægterne. 

8.11.1.3 Pengestrømme 

Ovenstående elementer knytter sig primært til ejendommens frie pengestrømme fra driften, udtrykt 

ved et nettoresultat af de løbende indtægter og udgifter. Herudover omfatter forventningerne til de 

fremtidige frie pengestrømme også en stillingstagen til pengestrømme fra investeringer, såsom 

afholdelse større anlægsomkostninger som kan afføde en forventet stigning i lejeindtægterne på 

eksisterende lejemål, eller udvidelse af ejendommens indtægtsgrundlag102. Det skal herunder 

bemærkes, at summen af indtægter og omkostninger, som knytter sig til pengestrømme fra 

finansieringsaktiviteter ikke skal medtages ved vurdering af markedsværdien af 

investeringsejendommen103.  

                                                
102Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen 
103 jf. afsnittet ”Definitionen af markedsværdi” 
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8.11.2 Tilbagediskontering  

Når ejendommens frie pengestrømme for budgetperioden er fastlagt gælder næste trin i modellen. 

Her skal værdierne i de enkelte år i budgetperioden tilbagediskonteres til nutidsværdien på 

baggrund af en diskonteringsrente. Denne tilbagediskontering er med til at fastsætte ejendommens 

værdi på statusdagen. 

 

Til brug for tilbagediskonteringen fastsættes en diskonteringsrente der afspejler investors nominelle 

afkastkrav til den investerede kapital104. Sammenhængen til den afkastbaserede model betinger, at 

inflationen tillægges diskonteringsrenten (nominel forrentning), og at der i forrentningskravet under 

den afkastbaserede model ikke er indregnet forhold såsom tomgang, opsat vedligehold mv. i renten. 

Forhold som i stedet bør fragå i sidste fase af den afkastbaserede model som en regulering til 

dagsværdien. Diskonteringsrenten skal samtidig også fastsættes individuelt for den enkelte ejendom 

for således at udtrykke indvirkningen af både de ejendomsrelaterede forhold og de 

makroøkonomiske forhold. Det kan samlet udtrykkes ved en risikofri rente tillagt et 

ejendomsspecifikt risikotillæg. 

8.11.3 Terminalværdien 

Stabiliseringen af de frie pengestrømme antages at gøre sig gældende efter udløb af budgetperioden. 

Når en budgetperiode på eksempelvis 10 år afsluttes, så fastsættes terminalværdien af de frie 

pengestrømme. Værdien heraf skal ses som udtryk for den gennemsnitlige værdi af ejendommens 

frie pengestrømme efter budgetperioden105.  

 

Pengestrømmen i terminalåret er dermed udtryk for den uendelige frie pengestrøm, hvilket 

principielt ligger op af beregningsmetoden i normalindtjeningsmodellen ved fastsættelsen af en 

kontant værdi. Terminalværdien beregnes ved at kapitalisere de stabiliserede pengestrømme med 

det forventede forrentningskrav i terminalåret106. 

8.11.4 Tilbagediskontering af terminalværdien 

Værdien i terminalåret opgøres ved hjælp af det reale forretningskrav (eksklusiv inflation). Såfremt 

der ikke er andre forhold der taler for en anden diskonteringsrente, som følge af væsentlige 

                                                
104 Værdiansættelse af investeringsejendomme, anbefalinger til DCF-modellen 
105 Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, s. 12 
106 Værdiansættelse af investeringsejendomme, anbefalinger til DCF-modellen, s. 28 
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ændringer i ejendommens frie pengestrømme, bør diskonteringsrenten (eksklusiv inflation) være 

den samme som under trin 2. Forhold som kan afføde en ændring af den underliggende risiko kan 

være lejernes bonitet, ændring i kontrakter mv. som taler for en ændring i forrentningskravet i 

terminalåret.  

 

Værdifastsættelsen som knytter sig til terminalværdien udgør ofte en andel mellem 40 og 60 

procent af ejendommens samlede værdi, hvorfor terminalværdien må betragtes som en central del af 

DCF-modellen107. En ændring af ejendommens forrentningskrav i terminalåret skal derfor bero på 

stærke argumenter, idet ændringen påvirker hele ejendommens underliggende risiko ved 

værdifastsættelsen.  

8.11.5 Ejendommens værdi 

Slutteligt kan værdien af de tilbagediskonterede frie pengestrømme fra budgetperioden, efter trin 2, 

og den tilbagediskonterede terminalværdi, efter trin 4, summeres sammen. Denne sum er udtryk for 

ejendommens værdi sammensat af nutidsværdien af de frie pengestrømme fra de enkelte år i 

budgetteringsperioden og terminalværdien, jf. beregningseksempel vedlagt bilag 12. Dette trin 

fastlægger således den endelige dagsværdi af investeringsejendommen fastlagt på baggrund af 

DCF-modellen. Grundlaget danner således basis for slutteligt at foretage en aktiv vurdering af, om 

værdien afspejler en realistisk markedsværdi.  

8.11.6 Revision af DCF-modellen 

8.11.6.1 Validering af cashflow budget 

I lighed med afkastmetoden omfatter afdækning af cashflowet en detailrevision, der omfatter 

validering af anvendte lejeindtægter til underliggende lejekontrakter for hele den 10-årige periode.  

Grundlaget for kendte tomgangsperioder og opsigelser indregnes over hele perioden, samtidig med 

de årlige pristalsreguleringer mv. kontrolleres af revisor. Revisor bør samtidig teste grundlaget for 

driftsomkostninger kan anses som hensigtsmæssig på baggrund af foreliggende budgetter og 

erfaringstal.  Større vedligeholdelsesarbejder indregnes og fordeles ud på hele 

budgetteringsperioden. Herudover omfatter revisionen faktisk de samme fokusområder som under 

afkastmetoden, hvorfor der henvises ”8.10.5 Revision af afkastmetoden”. Forskellen består i, at der 

                                                
107 Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, s. 12 
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under DCF-modellen er flere budgetperioder, hvorunder periodeforskydninger, pristalsreguleringer 

mv. skal kontrolleres og valideres for de enkelte budgetår i modellen.  

8.11.6.2 Afkastkrav 

De anvendte forudsætninger som den daglige ledelse anvender til at fastlægge de regnskabsmæssige 

skøn skal vurderes af revisor. Grundlaget skal ses i forhold til den erfaring og kompetence som 

ledelsen besidder, og hvorvidt fastsættelsen kan understøttes af eksterne kilder, og dermed styrke 

pålideligheden af de anvendte data. Bortset fra indvirkningen af inflationen, omfatter tilgangen til 

revisionen af afkastkravet den samme som under ”8.10.5.2 Fastlæggelse af afkastprocent”. 

8.11.6.3 Vurdering af den skønnede markedsværdi 

I lighed med vurderingen af den skønnede markedsværdi på baggrund af afkastmetoden, kan 

kalkulationen ved DCF-modellen ikke ukritisk anses som et udtryk for markedsværdien. Det 

afgørende for fastsættelsen beror på, at revisor har foretaget passende sandsynliggørelse af, at 

ledelsens anvendte forudsætninger for fastsættelsen til dagsværdi kan vurderes som hensigtsmæssig.  

8.11.7 Opsummering 

Fastsættelsen af indtægter og udgifter over en budgetperiode på hen ved 10 år giver mulighed for en 

øget detaljegrad for de anvendte forudsætninger. DCF-modellen giver samtidig selskabet mulighed 

for at anvende opstillingen som et budgetteringsværktøj, der kan anvendes til en mere langsigtet 

planlægning og likviditetsstyring af den enkelte ejendom108. Modellen er imidlertid noget mere 

kompleks i sin sammensætning end afkastmetoden. Et forhold som øger kravet til kontrol af 

beregningen for de enkelte budgetår, samt korrekt indregning at terminalperioden. Det bemærkes 

endvidere i tilknytning til de anførte forudsætninger i DCF-modellen, at forhold vedrørende 

pristalsregulering, tomgang, indretning, uforudsete omkostninger og afkast skal iagttages henover 

budgetperioden.   

 

Variationen i datagrundlaget over budgetteringsperioden omfatter, til forskel fra afkastmetoden, lidt 

flere komplekse udregninger til brug for beregningen, hvorfor datadisciplinen ved f.eks. 

efterkalkulation bør foretages nøje af revisor.  

                                                
108 KPMG, Investeringsejendomme s. 56 
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8.12 Forskelle mellem de to værdiansættelsesmodeller 

DCF-modellen kræver noget mere datainput og pålidelige pengestrømsvurderinger fordelt over en 

længere budgetteringsperiode. Fordelen er dog, at det giver et budgetteringsværktøj som samtidig 

skaber et overblik over de forventede likviditetspåvirkninger på et mere detaljeret niveau, og 

dermed et bedre internt værktøj til at sammenligne budgetterede tal med realiserede tal. 

 

Den mest udbredte model er dog fortsat den afkastbaserede model, som relativt hurtigt giver et 

dataoutput på baggrund af, hvad man kan kalde den uendelige annuitetsmetode. Afkastet for et års 

indtjening danner sammen med forrentningskravet grundlaget for beregningen. Ejendommens værdi 

tillægges eller fratrækkes herefter eventuelle reguleringer til dagsværdien. Den afkastbaserede 

model er således udtryk for et realafkast uden at afspejle tomgangseffekten likviditetsmæssigt. Der 

tages herunder ikke højde for inflationskorrektion på leje og driftsudgifter109. Der skal dog 

korrigeres for uregelmæssigheder, så der opnås en gennemsnitsbetragtning. Modellen giver ikke de 

samme muligheder som DCF-modellen, der kan specificere udviklingen variabelt over flere år. 

Dermed forstærkes grundlaget for det gennemsnitlige afkast på et mere detaljeret niveau, som også 

kan anvendes proaktivt i selskabets daglige drift.  

 

DCF-modellen åbner således op for en detaljegrad i de enkelte år, og giver mulighed for mere 

specifikke følsomhedsanalyser på anvendte forudsætninger. Forventede variationer i indtjeningen 

vil herunder en bedre mulighed for at vurdere de fremtidige forhold, såfremt der i 

modelberegningen knytter sig variationer på tomgang, reparationer mv. for de enkelte år.  

 

Det skal dog bemærkes, at der som udgangspunkt ikke bør være forskel på anvendeligheden af de 

forskellige modeller, såfremt modellerne anvendes korrekt. Begge modeller er accepteret som 

grundlag for dagsværdifastsættelsen, og bør derfor i sidste ende afspejle den samme markedsværdi 

hvis de anvendes korrekt. Hovedformålet ved anvendelse af værdiansættelsesmodeller er principielt 

at fastsætte markedsværdien af investeringsejendommen. Revisionsteknisk er der derfor heller ikke 

tale om en egentlig revision af modellen, men den endelige markedsværdi af 

investeringsejendommen.  

                                                
109 Værdiansættelse af erhvervsejendomme 1. års afkast og DCF v/ Nicolas Thurø, RED, planche s. 7 
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8.13 Delkonklusion 

Grundlaget for værdiansættelsen af investeringsejendomme efter årsregnskabsloven følger det 

overordnede princip om værdiansættelse til dagsværdi. Grundlaget som fastsætter markedsværdien 

på investeringsejendomme beror typisk på anvendelsen af en værdiansættelsesmodel. 

Afkastmetoden og DCF-modellen udgør de grundlæggende modeller, som begge betinger 

anvendelsen af en række forudsætninger i modellen til brug for fastsættelsen af ejendomsværdien. 

Et grundlæggende kendskab til ejendomsmarkedet og en professionel tilgang til vurdering af 

forrentningen er betingelsen for, at de anvendte forudsætninger kan anses som realistiske i 

modelberegningen til at skønne dagsværdien.    

 

Afkastmetoden er beregningsteknisk ikke kompliceret, men betinger et indgående kendskab til de 

underliggende lejeindtægter og driftsomkostninger. Grundlaget baserer sig på en 

gennemsnitsbetragtning for det kommende års driftsafkast. Hertil kommer ansættelsen af 

forrentningskravet, som også har central betydning for fastsættelsen af det endelige 

regnskabsmæssige skøn over dagsværdien.  

 

DCF-modellen giver derimod mulighed for at opgøre variationerne i de kommende års 

pengestrømme i driften af ejendommen. Dette giver en højere grad af fleksibilitet i modellen 

omkring udsving som følge af vedligeholdelse, tomgang mv. Ejendomme med større udsving i de 

enkelte år bør derfor anvende DCF-modellen. Faste uopsigelige lejekontrakter og mindre udsving 

på driftsomkostningerne styrker grundlaget for en gennemsnitsbetragtning og dermed anvendelsen 

af afkastmetoden.  

 

Betingelsen for at begge modeller kan anses for hensigtsmæssige er, at de anvendte forudsætninger 

kan vurderes som pålidelige til at indgå i fastsættelsen af en beregningsteknisk værdi som udtryk for 

markedsværdien af investeringsejendomme. Revisors tilgang til vurdering af pålideligheden i det 

regnskabsmæssige skøn er givet ved revisionsstandarden ISA 540, som omfatter værdiansættelse af 

investeringsejendomme.  

 

Værdiansættelsen af investeringsejendommene udgør det væsentligste element i et 

ejendomsinvesteringsselskab, hvortil revisor henset til markedsudviklingen bør have et særligt 

fokus på grundlaget for værdiansættelsen. Afvejningen skal stå imellem en vurdering af, om den 
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fastsatte markedsværdi på baggrund af værdiansættelsesmodeller kan anses som udtryk for en reel 

markedsværdi på ejendomsmarkedet.  

 

Det centrale for modelanvendelsen er en sikring af, at ejendommens drift bygger på realistiske 

forudsætninger, og at afkastkravet vurderes at være realistisk. Begge modeller stiller således krav 

om, at revisor har det fornødne kendskab til ejendomsmarkedet til at foretage en vurdering af det 

underliggende datagrundlag for beregningen. Alternativt må revisor gøre brug af en eksperts 

vurdering. 

 

En række faktorer vedrørende de underliggende pengestrømme, forrentningskravet, lejernes bonitet 

mv. vil bero på et skøn foretaget af virksomhedens daglige ledelse. Der kan dermed ikke defineres 

en entydig konklusion på, hvilket grundlag der er tilstrækkeligt, og som dermed kan danne basis for 

den samlede vurdering af investeringsejendommens dagsværdi. Ledelsens inddragelse af relevante 

oplysninger herom i årsrapporten vurderes, under hensyntagen til det retvisende billede, af vigtig 

betydning for præsentationen. Revisors handlinger skal hertil sikre, at denne usikkerhed bliver 

afdækket og oplyst forsvarligt.  

9 Vurdering af udvalgte ejendomsselskabers kommunikation i årsrapporten  
Til belysning af grundlaget for værdiansættelse og præsentation af investeringsejendomme i 

perioden op til 2008-2009 vil der i det efterfølgende blive fokuseret på virksomhederne Essex 

Invest Holding A/S og DADES A/S. De bemærker sig begge på baggrund af deres størrelse og 

økonomiske udvikling. Samtidig anvender selskaberne i deres regnskabspraksis hver deres 

værdiansættelsesmodel.  

 

Essex koncernen har op igennem 00´erne bemærket sig ved at have udvist nogle meget aggressive 

vækstrater i perioden op til den finansielle krises udspring i 2008-2009. DADES A/S har en af 

Danmarks største ejendomsporteføljer, som ligeledes er vokset de senere år. Begge selskaber 

vurderes på baggrund af deres størrelse og tilgang til præsentationen og værdiansættelsen af 

investeringsejendomme at repræsentere en god skildring af den forskel som kan identificeres 

imellem de anvendte principper for selskabers indregning og oplysning om investeringsejendomme 

til dagsværdi samt de finansielle forhold. Samlet set vurderes selskaberne at give et godt billede af 

de forhold der påvirkede regnskabsaflæggelsen før krisen, og de udfordringer som krisen 
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efterfølgende har medført. Selskabernes individuelle forhold vedrørende balancesammensætning, 

historiske udvikling, ejerforhold samt stakeholders interesse i al almindelighed indgår i naturlig 

sammenhæng hermed.  

9.1 Essex koncernen 

Hovedaktiviteten i koncernen omfatter handel med og udlejning af ejendomme, samt udvikling af 

ejendomsprojekter. Koncernen er stiftet af eneaktionæren Peter Halvorsen, som fra 1994 til starten 

af 2009 fik skabt landets næststørste ejendomsselskab med værdier for 12,4 mia. kr. Koncernen var 

dermed lige akkurat større end Jeudan, mens DADES fortsat overgik Essex som Danmarks 

næststørste ejendomsselskab110.  Som det følger af hoved- og nøgletalsoversigten vedlagt bilag 10, 

så ekspanderer Essex koncernen kontinuerligt i perioden 2004-2009. Essex koncernens markante 

vækst skulle senere vise sig at briste, da selskabet ved udgangen af september 2009 ikke kunne 

betale deres terminer. Det interessante er derfor at belyse, hvilket forretningsgrundlag der blev 

anvendt forud for, at forudsætningen for en fornuftig driftsindtjening bristede. Fokus vil nedenfor 

ligge på værdiansættelseselementet vedrørende investeringsejendomme, og den finansielle risiko 

der knytter sig til den underliggende gæld. Begge elementer skal indgå i årsrapporten, for at give et 

retvisende billede af de aktuelle forhold.  

  

Koncernen består af en række datterselskaber under det øverste moderselskab, Essex Invest Holding 

A/S. Ejendomsaktiviteten forgrener sig primært i datterselskaber under koncernselskabet Essex 

Invest A/S. De underliggende datterselskabers rapportering af oplysninger i forbindelse med 

aflæggelse af årsrapporten, bærer præg af, at fokus har været på rapporteringen i det øverste 

koncernregnskab, hvorfor vurderingen vil inddrage de risici, som gør sig gældende for koncernen 

som en helhed.  

  

Regnskabsåret løber fra 1.oktober – 30. september, og regnskabsaflæggelsen er efter ÅRL omfattet 

af store virksomheder i regnskabsklasse C. Til at vurdere selskabets kommunikation i årsrapporten, 

før krisen tager form, er årsrapporten for 2005/06 og 2006/07 udvalgt. Dette for først og fremmest 

at anskueliggørelse de revisionstekniske fokusområder, som knytter sig til den anvendte 

regnskabspraksis for investeringsejendomme. Som det følger af anvendt regnskabspraksis, vedlagt 

bilag 1, benytter Essex koncernen afkastmetoden, til at måle investeringsejendomme til dagsværdi.  

                                                
110 http://www.business.dk/ledelse/racer-matador-koert-ned-af-gaeld 

http://www.business.dk/ledelse/racer-matador-koert-ned-af-gaeld
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9.1.1 Den revisionstekniske tilgang  

Ca. 85 % af koncernens aktiver består af grunde og bygninger indregnet til dagsværdi. Revisionen 

omhandler derfor i al sin væsentlighed indhentning af tilstrækkelig med egnet revisionsbevis for, at 

investeringsejendomme behandles og indregnes forsvarligt i årsrapporten. Revisor bør derfor i 

henhold til ”8.11 Revision af afkastmetoden” foretage en validering af den enkelte ejendoms 

forventede driftsafkast.  

Det skal hertil bemærkes, Essex anfører i årsrapporten111, at risikoen ikke anses som væsentlig, idet 

ejendomsinvesteringen primært foretages i attraktive og velbeliggende lejemål. For at kunne 

anfægte dette, skal revisor være bekendt med lejeudviklingen for en given ejendomstype på 

baggrund af dens individuelle beliggenhed, og alternativt indhente en ekstern vurdering112.  

Grundlaget for udviklingen i velbeliggende lejemål i Storkøbenhavn kan understøttes af 

markedsrapporten, jf. bilag 11. Denne viser, at tomgangen gennemsnitligt er halveret fra 2004 til 

2007 i Storkøbenhavn. Tomgangen i kontorlejemål halveres eksempelvis fra 8,6 % i 2.kvt 2004 til 

4,1 % i 3.kvt 2007. Tilsvarende tendenser gør sig ligeledes gældende for lager- og butikslejemål jf. 

bilag 11, hvorfor usikkerhedselementet ved ledelsens anvendte kriterier, ved midlertidig tomgang 

kan være svær at kritisere på baggrund af den generelle markedsudvikling. Forventningerne er 

generelt positive, hvorfor driftsafkastet ved brug af afkastmetoden i al sin væsentlighed forudsættes 

at bero på fuldt udlejede ejendomme for de fleste af Essex´s ejendomme. 

 Det skal herunder bemærkes, at Essex foretager både i 2005/06 og 2006/07 en betydelig udvidelse 

af ejendomsporteføljen, hvilket skaber en potentiel risiko for højere vedligeholdelsesomkostninger 

end de budgetterede. Beregningsgrundlag til afkastmetoden må dermed bero på flere skønnede 

forudsætninger end normalt, som følge af manglende historisk kendskab til de nyerhvervede 

ejendomme. 

Årets tilkøbte investeringsejendomme danner imidlertid til sammenligning med usikkerheden i 

modellen, et udtryk for den aktuelle markedsværdi på den enkelte ejendom. De anvendte 

forudsætninger i modelberegningen bør derfor, alt andet lige, ligge tæt op af årets kostpris på den 

enkelte ejendom. Tomgang, forventede renoverings- og forbedringsarbejder og andre forhold bør 

                                                
111 Essex Invest Holding ApS, årsrapport 2006/07, s.6 
112 INSPI nr. 2 – 2005, Revision af ejendomsselskaber, s. 32 
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herunder også afspejle sig i den aktuelle købspris for den enkelte ejendom, medmindre 

ejendommene er købt for dyrt. 

I lighed med valideringen af de anvendte driftstal skal revisor sikre, at de anvendte afkastprocenter 

afspejler sig i et markedsbaseret forrentningskrav for den enkelte investeringsejendom. I 

ledelsesberetningen for Essex-koncernen anføres det, at koncernens investeringspolitik er baseret på 

fortrinsvist at investere i geografiske områder og ejendomstyper med lav risiko for værdifald. 

Årsrapporten anfører imidlertid ikke yderligere oplysninger omkring fastsættelsen af de anvendte 

afkastprocenter, hvorfor oplysningsniveauet må anses for rimelig sparsomt for regnskabslæser. Det 

fremgår imidlertid af Regnskabsvejledning 16, at der ved anvendelsen af afkastbaserede modeller 

skal gives oplysninger om de anvendte afkastprocenter.   

I tilknytning til, at Essex fortrinsvist invester geografiske områder med lavt værdifald er 

udviklingen for Storkøbenhavn inddraget. Startforrentningen i Storkøbenhavn ligger for ”Primær” 

beliggende kontorlejemål på 6,25 % i 2.kvt 2004 og på 4,75 % i 3. kvt 2007, mens den 

”Sekundære” startforrentning ligger henholdsvis 7,75 % og 5,25 %. Muligheden for at fremskaffe 

billigt forrentet risikovillig kapital hos långivere presser herunder afkastkravet ned. Så længe der 

kan opnås en marginalfortjeneste af den finansielle gearing, vil der være et incitament for at påtage 

sig finansieringsrisikoen som investor.  Risikoen forbundet med koncernens funding vil blive 

behandlet efterfølgende. 

Ovennævnte nøgletal understøtter ledelsens vurdering af, at den enkelte ejendoms afkastkrav er 

nedadgående, hvilket medfører en højere ejendomsværdi jf. ”8.10.4 Fastsættelse af dagsværdi”. 

Koncernens generelle kendskab til ejendomsmarkedet, som følge af størrelsen af dets 

ejendomsaktiviteter, styrker hertil ledelsens muligheder for at argumentere for, at de anvendte 

principper for værdiansættelsen er i overensstemmelse med gældende markedsværdier.  

På baggrund af den daværende aktivitet på ejendomsmarkedet er der dermed ikke grundlag for at 

betvivle, at de anvendte forudsætninger ved selve værdiansættelsen ikke har været tilstrækkelige. Et 

forhold der også understøttes af, at revisor har afgivet en blank revisionspåtegning uden yderligere 

bemærkninger i årsrapporten for 2005/06 og 2006/07.  

9.1.2 Finansiel risiko 

Værdiansættelsen af investeringsejendomme udgør som nævnt det væsentligste område i 

revisionsplanen. Afdækningen af den likviditetsmæssige risiko udgør derudover også et væsentligt 
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element for revisionen, idet selskabets evne til at servicere den underliggende gældsforpligtelse 

knyttet til ejendomsværdierne skal hænge sammen ved den løbende drift. Ejendomsmarkedet bar i 

perioden op til finanskrisen præg af stigende ejendomsværdier. Et forhold som afspejlede sig i de 

positive værdireguleringer i driften, men som principielt ikke havde nogen betydning for den 

løbende likviditet fra driften. Fokus vil derfor også blive tilrettelagt på Essex-koncernens 

likviditetsmæssige situation, hvorfor tal fra pengestrømsopgørelsen i årsrapporten er skitseret 

nedenfor: 

9.1.2.1 Pengestrømsopgørelse 2005/06113 

Som det følger af pengestrømme fra investeringsaktivitet var der foretaget salg af materielle 

anlægsaktiver på t.kr. 934.463, der primært skal henføres til salg af ejendomme med en 

regnskabsmæssig avance på t.kr. 315.556114. Årets køb af investeringsejendomme udgør t.kr. 

2.322.445115 ud af det samlede køb af materielle anlægsaktiver på t.kr 2.596.139. Dette bevirkede 

samlet set (inkl. årets værdiregulering) til, at koncernens portefølje af investeringsejendomme på et 

regnskabsår steg med ca. 42,3 % 116.  

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør t.kr. 1.468.553, hvoraf tilgangen, i al sin væsentlig, 

skal henføres til optagelsen af gæld i forbindelse med nyerhvervelsen af ejendomme. Gæld til 

realkreditinstitutter udgør herunder t.kr. 1.004.201, der typisk ligger som 1. prioritet i 

panterækkefølgen117.  Optagelse af gæld til kreditinstitutter udgør t.kr. 403.159, hvorunder 

låneudmålingen i modsætning til realkreditlån ikke betingede en vurderingsmands vurdering af 

ejendom118.  Låneudmålingen skal ske under passende hensyn til risikostyringen, hvilket på 

daværende tidspunkt ikke vurdere at afskære banken fra at tilbyde finansiering på resten af 

købesummen efter realkreditlånet.  

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør t.kr. 455.428, hvorunder nettorenter udgør t.kr. 177.983. 

Den samlede effekt af årets pengestrømme medførte, at den samlede likvide beholdning steg med 

t.kr. 260.901. Et forhold der på baggrund af en nettobetragtning vidner om et positivt cashflow.  

                                                
113 Se bilag 4 
114 Se bilag 3 
115 Årets tilgang på materielle anlægsaktiver, Årsrapporten 2005/06, s. 19 
116 (5.990.624-4.210.830)/4.210.830 = 42,3% 
117 Se ”7.2 Grundlag for låneudmåling” 
118 Se ”7.2 Grundlag for låneudmåling” 



56 

 

9.1.2.2 Pengestrømsopgørelse 2006/07119 

Som det følger af pengestrømme fra investeringsaktivitet er der foretaget salg af materielle 

anlægsaktiver på t.kr. 1.018.324, der primært skal henføres til salg af ejendomme med en 

regnskabsmæssig avance på t.kr. 286.460120. Årets køb af investeringsejendomme udgør t.kr. 

3.366.958121 ud af det samlede køb af materielle anlægsaktiver på t.kr 4.043.370. Dette bevirkede, 

at koncernens portefølje af investeringsejendomme dette regnskabsår steg (inkl. årets 

værdiregulering) med ca. 46,6 % 122. 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør t.kr. 2.576.238 hvoraf t.kr. 1.805.422 vedrører 

optagelsen af gæld til realkreditinstitutter, mens t.kr. 814.644 skal henføres til optagelsen af gæld 

hos kreditinstitutter. Gældsoptagelsen vurderes i al sin væsentlighed at have forbindelse til årets 

tilkøb af investeringsejendomme. 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør t.kr. 262.591, hvorunder nettorenter udgør t.kr. 272.720. 

Den samlede likvide beholdning falder dermed t.kr. -228.279 som følge af årets pengestrømme. 

Som det følger af disse pengestrømme ser forretningen likviditetsmæssigt positiv ud. Man formår at 

realisere nogle pæne avancer på investeringsejendomme gennem løbende frasalg af ejendomme fra 

porteføljen, som bidrager positivt på pengestrømmen fra investeringsaktiviteten. Både i 2005/06 og 

2006/07 sælges der ejendomme for ca. 1. mia. kr., hvilket må siges at være en forholdsmæssig stor 

andel af porteføljen som bliver erstattet med af nye ejendomserhvervelser. Koncernen formår ved 

frasalg af investeringsejendomme at realisere nogle pæne gevinster, hvilket samtidig har en positiv 

signalværdi overfor koncernens kreditorer. Evnen til løbende at realisere værdistigningen på 

investeringsejendomme bidrager sammen med selskabets drift til en positiv arbejdskapital. Et 

forhold som ikke indikerer nogen likviditetsproblemer, såfremt indtægtsgrundlaget på de 

nyerhvervede ejendomme også er fornuftigt.  

9.1.2.3 Forhøjet risiko 

Den aggressive forøgelse af ejendomsporteføljen, og dermed optagelse af mere gæld til 

realkreditinstitutter og kreditinstitutter øgede imidlertid risikoeksponeringen betydeligt. Som det 

                                                
119 Se bilag 4 
120 Se bilag 3 
121 Årets tilgang på materielle anlægsaktiver, Årsrapporten 2006/07, s. 21 
122 (8.783.988-5.990.624)/5.990.624 = 46,6% 
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følger af RVL 16 kan ejendomme indregnes som investeringsejendomme, så længe fremtiden for de 

nyerhvervede endnu ikke er fastlagt. Idet indregningen ikke blev foretaget efter principperne for 

handelsejendomme må det formodes, at ejendommene som udgangspunkt ikke var tiltænkt til 

videresalg inden for kort tid, hvorfor likviditetsbehovet også skal iagttages i tilfælde af stigende 

renteudgifter. Som det følger af ovenstående pengestrømme bidrog salget af ejendomme til en stor 

del af den positive likviditet. Samtidig med det løbende frasalg foretog koncernen en aggressiv 

porteføljeforøgelse gennem tilkøb af nye investeringsejendomme. Disse nyerhvervelser blev 

modsvaret af en tilsvarende låneoptagelse, hvortil en stor del af renteudgifterne på de nytilkøbte 

investeringsejendomme i anskaffelsesåret ikke belaster hele året.  Det må hertil formodes, at hver 

enkel ejendoms evne til at servicere dets egen gæld er blevet vurderet ved erhvervelsen. Selve 

værdifastsættelsen af ejendommene kunne herunder godt omfatte en række tomme lejemål, hvortil 

markedslejen indgår som grundlag for værdifastsættelsen. Likviditetsmæssigt mangler den løbende 

indtægt imidlertid i driften af disse ejendomme. Et risikoparameter som må siges at være øget 

betydeligt, som følge af en ejendomsporteføljeforøgelse på over 40 % i samlet værdi, to år i træk.  

Samtidig var det på daværende tidspunkt ikke ualmindeligt, at der var en villighed til at betale 

porteføljepræmier, som et ekstra vederlag alene på baggrund af porteføljens størrelse123. 

Værdiansættelsen af de enkeltstående ejendomme, ville således have en lavere værdi end et samlet 

porteføljesalg. Det må antages, at Essex i visse situationer også har accepteret denne ekstra 

porteføljepræmie, henset til den massive ekspansion som koncernen gennemførte. Efter den 

finansielle krise er dette porteføljetillæg tværtimod blevet en porteføljerabat på visse 

ejendomsporteføljer124. Et forhold som forstærker den finansielle risiko yderligere ved en eventuel 

genforhandling af det oprindelige lån.  

Essex havde tidligere formået at skabe likviditet gennem yderligere belåning eller salg af de 

opskrevne ejendomsværdier. Disse muligheder blev dog hurtigt indskrænket, da finanskrisen 

indtraf.  

Ledelsen anfører i ledelsesberetningen, at den finansielle risiko hovedsageligt består i risikoen for 

markedsbestemte rentestigninger. Endvidere anføres det, at finansieringen er sammensat så 

renterisikoen minimeredes og muligheden for gevinst ved rentefald fastholdes uden at påvirke 

                                                
123 http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/119.7342/newsletter_oktober_2007.pdf, s. 4 
124 http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/119.7342/newsletter_oktober_2007.pdf, s. 4 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/119.7342/newsletter_oktober_2007.pdf
http://www.sadolin-albaek.dk/dk/download/119.7342/newsletter_oktober_2007.pdf
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fleksibiliteten. Sammenholdes dette med, at investeringsejendomme betragtes som langsigtede 

investeringer, så bar finansieringsprofilen præg af at være kortsigtet, hvilket også skaber en 

væsentlig risikoeksponering overfor ændrede forretningsvilkår, såsom renteudsving og ændring i 

udlejningsvilkår der kan påvirke grundlaget for værdiansættelsen. På baggrund af den øgede 

gældsætning og dermed øget risikoeksponering overfor finansieringsomkostningerne efterlyses en 

mere fyldig beskrivelse af koncernens finansielle risiko i årsrapporten.  

Revisor bør ved sine revisionshandlinger sikre, at der opnås tilstrækkelig med revisionsbevis for at 

denne risiko er iagttaget i finansieringsstrategien, og at selskabet kan stå imod den uafdækkede 

risiko som selskabet kommer til at bære i tilfælde af en rentestigning125 og/eller genforhandling af 

lånevilkårene.  

Den finansielle risiko var på daværende tidspunkt generelt vurderet som lav, hvilket samtidig øgede 

bankernes risikovillighed og dermed muligheden for en øget låneoptagelse. Den aktuelle 

højkonjunktur afspejlede sig samtidig i en forventning om en meget lav tomgangsprocent, hvilket 

også afspejlede sig i den generelle forventning om fremtidige værdistigninger på 

investeringsejendomme. Forhold som samtidig medførte, at risikohensynet knyttet til potentielle 

rentestigninger blev nedprioriteret, så længe der var en marginal fortjeneste på ejendommen126.  

Såfremt forudsætningen om en marginalfortjeneste afhænger af lave finansieringsomkostninger, lav 

tomgang og minimale vedligeholdelsesomkostninger må risikoeksponeringen på sigt betragtes som 

meget høj.   

9.1.2.4 Oplysning om risici i ledelsesberetningen 

I årsrapporten for koncernen er beretningen omkring Risikofaktorer og – styring, Driftsmæssige 

risici, Balancemæssige risici og Finansielle risici den samme for år 2005/06 og 2006/07, hvorunder 

årets resultat blev anset for yderst tilfredsstillende. Overordnet set vurderes de anførte 

risikoelementer i ledelsesberetningen at være i overensstemmelse med den generelle opfattelse af, at 

der er finansiel stabilitet, hvilket også afspejles i periodens positive konjunkturtendenser. Af hensyn 

til regnskabslæsers informationsbehov havde det været hensigtsmæssigt med lidt mere variation i de 

enkelte års ledelsesberetninger, henset til koncernens risikoeksponering over for ejendomsbranchen 

og den tilhørende finansielle risiko. Ledelsens beskrivelse foretages meget overordnet, og giver ikke 

                                                
125 INSPI, revision af ejendomsselskaber, s. 35 
126 Se afsnit ”7. Udviklingen på det danske ejendomsmarked” 
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oplysning omkring specifikke forhold. En forøgelse af ejendomsporteføljen på over 40 % to år i 

træk med en høj grad af fremmedfinansiering bør afføde flere informationer i årsrapporten. 

Selskabets ejerstruktur må til en hvis grad tillægges dette begrænsede oplysningsniveau i 

årsrapporterne, som følge af en manglende efterspørgsel herfor fra ejeren. Selskabets interessenter 

kunne herudover godt have en interesse og et behov for flere informationer omkring den samlede 

koncerns risiko. Særligt i forhold til det faktum ca. 30 finansieringsinstitutter127 står for 

finansieringen af koncernens samlede aktiviteter. Interessen for driften af den specifikke ejendom 

hvortil det enkelte finansieringsinstitut har ydet sit lån og taget sine pantsikkerheder vurderes 

imidlertid at have den primære interesse, så længe koncernen som helhed generelt ser fin ud. 

Driftskreditter og andre tilknyttet låneforhold som ikke har direkte pant i de underliggende 

ejendomme kunne imidlertid godt afføde et behov for flere detaljerede oplysninger omkring den 

finansielle risiko.  

9.1.3 Den finansielle risiko bliver aktuel 

Som det følger af vedlagte koncernregnskabstal i bilag 3 for Essex Invest Holding A/S for 2005-

2010, giver den primære drift fratrukket nettorenter for 2007/08 (excl. regulering af kapitalandele) 

et underskud på t.kr. 86.675.  

Som anført under pengestrømsopgørelsen 2006/07 for Essex, så udgør årets køb af 

investeringsejendomme t.kr. 3.366.958, hvortil størstedelen af pengestrømme fra 

finansieringsaktiviteten på t.kr. 2.576.238 relaterer sig til gældsoptagelse i forbindelse med 

udvidelsen af ejendomsporteføljen med 46,6 % (inkl. årets værdiregulering). Effekten på den 

løbende drift i form af lejeindtægter og renteudgifter ved denne tilgang bliver først udslagsgivende i 

2007/08, hvor et helt års drift afspejler sig resultatopgørelsen. Som det fremgår af bilag 3 resulterer 

dette i en likviditetsdrænende aktivitet, som følge af, at renteudgifterne overstiger den primære drift.  

Nettofortjeneste ved salg af ejendomme udgør t.kr. 309.045 i 2007/08, hvilket er med til at 

understøtte likviditeten, og demonstrerer en fortsat mulighed for at sælge ud af ejendomsporteføljen 

med gevinst. Et forhold som også formodes at være styrende for, at ledelse og revisor, set i forhold 

til året før, ikke har ændret på oplysningsniveauet omkring finansielle risici i årsrapporten  2007/08. 

Muligheden for senere hen at opnå fornuftige salgspriser på ejendomme bliver som følge af den 

finansielle krise imidlertid stærkt begrænset. Denne begrænsning hæmmer derfor hurtigt 

                                                
127 Jf. bilag 9 
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driftsresultatet, da lejeindtægterne alene ikke kan bære de løbende finansieringsomkostninger. 

Forholdet bliver udslagsgivende i 2008/09, hvor koncernen ikke har den fornødne likviditet til at 

indfri sine forpligtelser128. Samtidig skaber den finansielle uro væsentlig usikkerhed omkring 

værdiansættelsen af koncernens ejendomme, hvilket begrænser muligheden for yderligere belåning 

af ejendommenes ”friværdi”.  

Den fortsatte drift efter at koncernen konstater likviditetsmangel er derfor udelukkende styret af 

långivernes interesse i at understøtte den nødlidende drift, af frygt for manglende honorering af 

pantsikrede fordringer ved et tvangssalg af koncernens aktiver129. Særligt de långivere som placerer 

sig i de yderste pantprioriteter på ejendommene og de långivere som slet ikke har pantsikrede 

fordringer i ejendomme har interesse i at opretholde driften, og dermed undgå et tvangssalg med tab 

til følge. Det bemærkelsesværdige ved Essex koncernen i denne sammenhæng er, at mere end 30 

finansieringsinstitutter har ydet lån til koncernen på samlet 10 mia. kr. 130. 

9.1.4 Opsummering 

Grundlaget for værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme og det tilhørende 

kapitalberedskab brister da finanskrisen indtræffer. I årene op til 2008/09 bærer aktiviteten præg af 

en meget ekspansiv porteføljeforøgelse, som samtidig forøger den finansielle risiko betydeligt. 

Risikoelementerne forbundet med revisionen knytter sig til værdiansættelsen af 

investeringsejendomme, hvortil muligheden for at indhente tilstrækkelig med revisionsbevis 

vurderes tilstede på daværende tidspunkt. Kommunikation i årsrapporten må imidlertid siges at 

være mangelfuld omkring den forhøjede finansielle risiko og følsomheden knyttet til ændrede 

faktorer, såsom det gennemsnitligt afkastkrav og stigende tomgang, ved værdiansættelsen af 

investeringsejendomme. Særligt effekten af den forhøjede risiko knyttet til gældssætningen bliver 

aktualiseret, da krisen indtræffer. Den manglende aktivitet på ejendomsmarkedet afskærer samtidig 

Essexs muligheder for, i lighed med tidligere, at skaffe likviditet ved frasalg af 

investeringsejendomme med gevinst. Essex koncernen har således udelukkende overlevet krisen på 

baggrund af kreditorernes interesse i at foretage et kontrolleret frasalg af ejendomsporteføljen. 

                                                
128 Årsrapport 2008/09, s. 3 
129 http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece”Essex skylder 10 mia. i 30 banker” 
130 Jf. bilag 9 

http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece


61 

 

9.2 DADES A/S 

Det. Alm. Danske Ejendoms Selskab – DADES – blev grundlagt i 1937 af Ejnar Danielsen. 

Selskabet har siden da bevæget sig fra i første omgang kun at omfatte beboelsesejendomme, til også 

at omfatte erhvervsejendomme (i 1958). Senere begyndte porteføljen af ejendomme også at omfatte 

butikscentre, hvortil den første erhvervelse fandt sted i 1993. Fem år inden Ejnar Danielsen døde 

blev selskabet lagt over i Aase og Ejnar Danielsens Fond. I 1998 blev ejerkredsen udvidet til også at 

omfatte en række institutionelle investorer for at sikre mulighederne for fremtidig vækst131. Aase og 

Ejnar Danielsens Fond ejer således 47 %, mens Realdania ejer 21 %, Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

har over 5 %. De resterende aktionærer under 5 % i ejerandel omfatter Danske Bank A/S, Nykredit 

A/S, BRFkredit A/S, Alm. Brand-koncernen, Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører, 

Juristernes- og Økonomernes Pensionskasse, Bevica Fonden og Boris Nørgaard Kjeldsen. Samlet 

set en bred og solid ejerkreds der giver et stærkt økonomisk fundament for væksten i selskabet132. 

 

Selskabets hovedaktivitet består i at eje og forvalte et ejendomsinvesteringsselskab der besidder en 

af Danmarks største ejendomsporteføljer. DADES´ forretningsgrundlag baserer sig på køb og 

udvikling af butikscentre over hele landet, samt køb af investeringsejendomme i Storkøbenhavn og 

andre større byer i Danmark133. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli – 30. juni. 

 

Overordnet gælder der for DADES-koncernen, at den er aflagt i overensstemmelse med 

årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C samt danske 

regnskabsvejledninger. For at anskueliggørelse de revisionstekniske fokusområder og ledelsens 

kommunikation, før krisen tog form, er årsrapporten for 2006/07 udvalgt. Det fremgår af vedlagte 

bilag 2), at koncernens anvendte regnskabspraksis for investeringsejendomme beror på måling til 

skønnet dagsværdi ved hjælp af en afkastbaseret cash-flow model. 

 

Værdiansættelsen sker på baggrund af en 10-årig Discounted Cash Flow-model. Principperne for 

anvendelse af modellen oplyses i årsrapporten tillige med de anvendte forudsætninger omkring 

bruttoleje, omkostninger, årligt cash flow, afkastkrav, risikofaktorer ved modellen, 

                                                
131 http://www.dades.dk/Om_DADES/Historie.aspx 
132 http://www.dades.dk/Om_DADES/Aktionærer.aspx 
133 http://www.dades.dk/Om_DADES/Forretningsgrundlag.aspx 

http://www.dades.dk/Om_DADES/Historie.aspx
http://www.dades.dk/Om_DADES/Aktion
http://www.dades.dk/Om_DADES/Forretningsgrundlag.aspx
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pristalsreguleringer, tomgang, indretning, uforudsete udgifter samt følsomheden forbundet med 

afkastkravet. 

9.2.1 Den revisionstekniske tilgang 

Ca. 98 % af koncernens aktiver består af investeringsejendomme indregnet til dagsværdi. 

Revisionen omhandler derfor i lighed med Essex, i al sin væsentlighed, indhentning og opnåelse af 

tilstrækkelig med egnet revisionsbevis for, at koncernen behandler og indregner de enkelte 

investeringsejendomme forsvarligt gennem en anvendelse af DCF-modellen. Revisionen heraf bør 

gennemføres på den enkelte ejendom på baggrund af afsnittet ”8.11 Revision af DCF-modellen”. 

I modsætning til Essex oplyser ledelsen i årsrapporten uddybende omkring grundlaget for 

indregning af lejeindtægter, herunder kendte fremtidige reguleringer, uden at medtage forventelige 

fremtidige reguleringer af markedslejen, deposita forrentning, og kendt tomgang134. DADES 

oplyser samtidig omkring grundlaget for indregning af driftsomkostninger almen vedligeholdelse 

efter foreliggende budgetter og erfaringstal og 10-årige vedligeholdelsesbudgetter. Herudover 

oplyses det, at der tillægges rentetillæg som udtryk for forrentningen af den positive eller negative 

likviditet, som den enkelte ejendom løbende genererer til driften.  

  

                                                
134 DADES A/S, Årsrapport 2006/07, s. 19 



63 

 

9.2.1.1 Afkastkrav 

Afkastkravet fastsættes ejendom for ejendom i koncernen. DADES har i tilknytning hertil foretaget 

en kvalitativ vurdering ved den årlige værdiregulering, hvilket har medført en justering af det 

vægtede afkastkrav nedenfor. En afvejning af risikoen foretages i ledelsesberetningen ved at anføre, 

at tilsvarende sammenlignelige ejendomme i 06/07 er handlet til afkastprocenter der generelt ligger 

på niveau eller under de afkastkrav DADES har anvendt. De anvendte forudsætninger som den 

daglige ledelse anvender til at fastlægge de regnskabsmæssige skøn vurderes at være udført med 

erfaring og kompetence der kan understøttes af eksterne observationer135, og dermed styrke 

pålideligheden af de anvendte data. Præsentationen af de vægtede afkastkrav i årsrapporten, jf. 

nedenfor136, giver til forskel fra årsrapporten fra Essex koncernen137 regnskabslæser en nytteværdi, 

idet der opnås kendskab til spændet i det anvendte afkastinterval. 

 

 

9.2.1.2 Grundlag for den skønnede markedsværdi 

På baggrund af værdifastsættelsen opgjort ved DCF-modellen har ledelsen opgjort årets positive 

urealiserede værdireguleringer til 796 mio.kr., primært som resultat af ændrede afkastprocenter. 

Dertil kommer forbedringer i ejendommenes drift omfattende lejereguleringer, genudlejninger mv. 

En negativ urealiseret regulering på 60 mio. kr. som følge af tomgang, udskudt 

genudlejningstidspunkt og ikke budgetterede vedligeholdelsesarbejder og investeringer påvirker 

samtidig værdireguleringen. Sammensætningen af værdireguleringen giver en god afspejling at de 

daværende markedsforhold, hvor den positive værdiregulering kan henføres til ændrede afkastkrav, 

mens værdireguleringer som følge ejendommens drift mv. ikke er udslagsgivende. 

Sammensætningen af værdireguleringen giver revisor såvel som regnskabslæser et godt indtryk af 

årsagssammenhængene ved værdireguleringen.  
                                                
135 Eksempelvis markedsbarometeret jf. bilag 12 
136 DADES A/S, årsrapporten 2006/07, s. 20 
137 Årsrapporten 2005/06 og 2006/07 
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Samtidig giver nedenstående følsomhedsanalyse138 en god indikation for, hvilken effekt det 

vægtede afkastkrav har på det samlede regnskab, udtrykt ved en gennemsnitsbetragtning. 

Overvejelser vedrørende alternative udfald og forudsætninger kan samtidig give revisor og ledelse 

et overblik over alternativer, når grundlaget skal drøftes139.  

 

9.2.1.3 Segmentoplysninger 

I ledelsesberetningen er ejendomsporteføljen endvidere opdelt i segmenterne butikscentre, 

erhvervsejendomme, ejerlejligheder og ejendomsadministration. De enkelte segmenters udvikling er 

præsenteret og beskrevet i en historisk kontekst, hvor årets primære drift (før finansiering og skat), 

værdireguleringer og avance ved salg præsenteres. Endvidere er udviklingen i ejendomssegmentet 

udtrykt ved et nøgletal for den direkte afkast i % samt overskudsgrad140. Selvom koncernen 

spænder over flere ejendomstyper og en ejendomsadministration, giver denne dimension 

regnskabslæser mulighed for at vurdere det enkelte segments udvikling. 

9.2.2 Finansiel risiko 

Afdækningen af den finansielle risiko i forbindelse med revisionen gør sig ligeledes gældende for 

DADES, idet kapitalfremskaffelsen ved erhvervelsen af investeringsejendomme beror på 

fremmedfinansiering. De gældende forhold for årsrapporten 2006/07 vil derfor blive inddraget 

nedenfor. 

 

                                                
138 DADES A/S, årsrapporten 2006/07, s. 22 
139 ISA 540, A92 
140 DADES A/S, årsrapporten 2006/07, s. 13 
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9.2.2.1 Finansielle poster 

Regnskabslæser informeres i ledelsesberetningen141 om den væsentlige stigning i 

finansieringsomkostninger til 215 mio.kr., set i forhold til året før. Grundlaget herfor skyldes en 

øget låntagning afledt af tilkøbte ejendomme, samt et stigende renteniveau. Ledelsen har for at sikre 

driften mod stigende renter indgået finansielle kontrakter. Den gennemsnitlige forrentning udgør 

4,69 % på balancedagen mod 3,8 % sidste år.  Selvom finansieringsomkostningerne stiger, må 

risikoafdækningen over for stigende renter siges at være en fornuftig disponering. Specielt i forhold 

til det faktum, at ejendomsinvesteringerne er langsigtede. Det oplyses hertil, at den anvendte 

finansiering i koncernen er sammensat af realkreditlån, banklån og driftskreditter. Realkreditlånene 

er optaget som annuitetslån og stående lån med afdragsperioder på mellem 10-30 år og 

rentetilpasningsperioder på 1-30 år. Banklån er stående lån og serielån med afdragsperioder på 1-10 

år med rentebinding på 3 måneder – 10 år. Driftskreditterne forrentes på basis af CIBOR eller 

lignende variabel rente tillagt en marginal. Regnskabslæser delagtiggøres således i 

sammensætningen af fremmedfinansieringen.  

9.2.2.2 Soliditetsrisikoen ved renteændring 

Består af kursfølsomheden på koncernens låneportefølje ved renteændringer. Selskabets ledelse har 

på baggrund heraf udarbejdet en følsomhedsvurdering af potentielle renteændringer.   

Falder renten med 1 % point i forhold til balancens niveau, vil kursværdien af koncernens gæld 

stige med 115 mio.kr. Stiger renten med 1 % i forhold balancedagens niveau, falder koncernens 

gæld med 115 mio.kr142. Et parameter som man i forbindelse med Essex koncernen godt kunne 

efterlyse henset til den markante forøgelse af ejendomsværdier og tilhørende gældsforpligtelser i 

perioden op til 2008-2009.  

 

Effekten på restgælden ved en potentielle renteændring afhænger om, der er tale konverterbare lån 

eller inkonvertible lån, såsom rentetilpasningslån. De konverterbare lån kan altid indfries til kurs 

100, og kan indfries til lavere kurs såfremt obligationernes markedskurs falder. Rentetilpasningslån 

kan derimod indfries til kurs 100 på rentetilpasningstidspunkt. Førtidig indfrielse skal ske til 

markedskurs, hvilket kan resultere i en markedskurs over 100 (ved et rentefald), og dermed blive 

                                                
141 DADES A/S, årsrapporten 2006/07, s. 11 
142 DADES Årsrapport 2006/07, s. 24 
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dyrere end det oprindelige lån143. Fleksibiliteten omkring mulighederne for låneomlægning er 

således begrænset.  

9.2.2.3 Likviditetsrisiko ved refinansiering 

I forhold til rentetilpasning har ledelsen endvidere anførte følsomheden som følge af en stigning på 

1 %. Dette vil medføre en øget renteomkostning på 30 mio. kr. pr. år, såfremt rentetilpasningslånene 

på mindre end et år skal refinansieres til denne rente. Omvendt vil et tilsvarende rentefald medfører 

en besparelse på 30 mio. kr. Risikoafdækningen overfor stigende renter har DADES i 2006/07 søgt 

at imødekomme jf. ”9.2.3.1 Finansielle poster”. Et forhold der sikrer en stabil finansiering af 

ejendommene, så det er driften af ejendommen der styrer marginalfortjenesten ved 

ejendomsinvesteringen, og ikke de kortsigtede renteudsving.  

 

9.2.2.4 Pengestrømme144 

Som det følger af pengestrømmene fra investeringsaktivitet er der foretaget salg af anlægsaktiver 

for t.kr. 146.783. Årets investering i anlægsaktiver udgør t.kr. 1.225.798. Dette bevirker samlet set 

til, at koncernens portefølje af investeringsejendomme på et regnskabsår stiger med ca. 19,8 % 145 

(efter årets værdiregulering). Til sammenligning med Essex ligger rulningen af ejendomsporteføljen 

gennem køb og salg investeringsejendomme på et noget lavere niveau (andel af den samlede 

portefølje) hos DADES.    

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgør t.kr. 834.521, hvoraf tilgangen, i al sin væsentlig, 

skal henføres til optagelsen af gæld i forbindelse med nyerhvervelsen af ejendomme. 

Pengestrømme fra driftsaktiviteten udgør t.kr. 277.725, hvorunder nettorenter udgør t.kr. 214.547. 

Den samlede effekt af årets pengestrømme medfører en nettoforøgelse af likvide midler med t.kr. 

33.231. 

 

Den daglige ledelse indikerer på baggrund af ovenstående oplysninger omkring de finansielle 

forhold i årsrapporten, at der foreligger en finansieringsstrategi som koncernen tager udgangspunkt 
                                                
143 

http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Forbrugerinformation/Boligfinansiering/Viden%20om%20laanetyper/Rentet

ilpasningslaan%20med%20afdrag.aspx 
144 Bilag 5 
145 (11.231.193-9.371.977)/9.371.977 = 19,8 % 

http://www.pengeogpensionspanelet.dk/da/Forbrugerinformation/Boligfinansiering/Viden%20om%20laanetyper/Rentet
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i. Følsomheden overfor eventuelle rentestigninger direkte udtrykt ved den faktiske ændring i 

kursværdien af koncernens gæld, giver regnskabslæser et godt indtryk af den finansielle risiko.  

Endvidere benævnes risikoen i tilknytning til rentetilpasningslån, som vil medføre øgede 

renteomkostninger på rentetilpasningstidspunktet ved en eventuel rentestigning.  

9.2.3 Den finansielle risiko bliver aktuel 

I perioden 2005-2010 dækker den primære drift nettorenterne, jf. bilag 3. Et forhold som i høj grad 

vurderes at være styret af, at koncernen generelt har stabile lejere. Selskabets likviditetsberedskab er 

dermed løbende tilstrækkeligt, og forretningsgrundlaget betinger således ikke et løbende 

frasalg/værdiregulering af ejendomme for at udvise en positiv drift.  

Renterisikoen vurderes samtidig fornuftig under de turbulente finansmarkeder, og indikerer ikke et 

behov for yderligere kapitaltilførsel samt anden ændring af kapitalstrukturen, for at opretholde den 

fortsatte drift. Ledelsen vurderer samlet set, at DADES-koncernens fremtidige pengestrømme i 

forhold til refinansieringsbehovet og kreditmulighederne er fuldt ud tilstrækkeligt til at sikre de 

fortsatte aktiviteter146.  

 

Det skal til sammenligning nævnes, at soliditetsgraden147 i DADES er ca. tre gange højere end hos 

Essex, og udviser for 2007/08 en soliditet på 0,35 mod 0,13 i Essex. Et nøgletal som bevidner om, 

at finansieringsstrukturen i DADES er bedre polsteret over for finansielle kriser end i Essex. Et 

forhold som understøttes af, at DADES har opereret som ejendomsselskab over en længere årrække, 

og dermed har oparbejdet en kapitalpolstring imod finansielle kriser. Oparbejdelsen af en solid 

ejendomsportefølje bidrager til løbende stabile lejeindtægter, og et godt kendskab til ejendommenes 

stand. Til sammenligning har Essex i årene op til finanskrisen erhvervet en række nye ejendomme, 

hvor tilsvarende kendskab ikke kan siges at gøre sig gældende. I denne periode har soliditeten ligget 

på næsten det samme leje (0,14), hvor DADES har ligget en anelse højere (0,40). Realiserede 

gevinster ved salg af ejendomme har således ikke bidraget til kapitalpolstring hos Essex, men til 

yderligere opkøb og ekspansion af ejendomsporteføljen. 

                                                
146 Årsrapporten 2008/09, s. 7 
147 http://www.startvaekst.dk/finansielle-begreber ”Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier, er 

soliditetsgraden lav.” 

http://www.startvaekst.dk/finansielle-begreber
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9.2.4 Opsummering 

Anvendelsen af DCF-modellen giver mulighed for at indarbejde variationer i budgetter og anden 

følsomhed ved knyttet til den løbende drift af ejendommene over en længere periode. Den 

revisionstekniske tilgang betinger en mere beregningsteknisk tilgang til selve værdiansættelsen. 

Den nødvendige kompetence for at anvende modellen og kommunikere de mulige variationer bliver 

kommunikeret i årsrapporten. Hertil kommer de finansielle forhold, hvortil oplysning omkring de 

forskellige risici knyttet til finansieringen kommunikeres. Den afledte effekt af den finansielle krise 

berører ikke DADES koncernen væsentligt, idet den anvendte finansieringsstrategi inddrager en 

hvis polstring til brug for uforudsete risici.  

9.3 Sammenfatning - skønnet dagsværdi af investeringsejendomme 

Den overordnede revisionstekniske tilgang til værdiansættelsen af investeringsejendomme må 

forudsættes at være afdækket tilstrækkeligt som følge af afgivelsen af en blank påtegning på 

årsrapporten hos begge moderselskaber. Under hensyntagen til den daværende eksplosive 

prisudvikling på ejendomsmarkedet, delvist som følge af den øgede mængde risikovillig kapital148, 

var mulighederne gode for at revisor såvel som ledelse kunne benchmarke de anvendte 

forudsætninger op imod gennemførte handler på lignende ejendomme, og dermed retfærdiggøre den 

fastsatte dagsværdi ved beregningsmodellen. Grundlaget for de anvendte værdier kunne således 

ikke betvivles, idet lignende ejendomsværdier kunne identificeres på det likvide marked.  

Præsentations- og oplysningsniveauet varier imidlertid betydeligt for de to koncerners aflagte 

årsrapporter i perioden op til 2008-2009.  

Helt overordnet anvendte Essex koncernen en afkastbaseret model til beregning af dagsværdi på 

investeringsejendomme, mens DADES anvendte DCF-modellen. Anvendelsen af forskellige 

modeller til fastlæggelsen af værdien af investeringsejendomme påvirker principielt ikke 

fastsættelsen af dagsværdien ved korrekt modelanvendelse. DADES anvendelse af DCF-modellen 

fordrer imidlertid en øget gennemsigtighed gennem de budgetterede fremtidige frie pengestrømme 

over flere år. Samtidig formår DADES at give regnskabsaflæser en god fornemmelse for de 

anvendte forudsætninger i modsætning til Essex koncernen. Ledelsesberetningen udgør herunder et 

centralt element for regnskabslæsers forståelse af den generelle udvikling, hvorfor flere uddybende 

oplysninger burde have indgået i Essex koncernens regnskabsaflæggelse før krisen, henset til det 

                                                
148 Se afsnit  ”7. Udviklingen på det danske ejendomsmarked” 
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sparsomme niveau frem til finanskrisen. En tid med overflod af risikovillig kapital, lav 

tomgangsrisiko, stigende lejeniveau og højkonjunktur er alle faktorer der bidrog til, at behovet for at 

oplyse omkring risikoelementerne ved dagsværdifastsættelsen af investeringsejendomme blev 

negligeret. 

 

Særligt vedrørende fastlæggelsen af afkastkravet medtager DADES en række oplysninger i 

årsrapporten der illustrerer følsomheden som knytter sig til fastlæggelsen af afkastkravet.  Et 

forhold som vurderes særlig nytteværdigt for regnskabsaflæser er, hvorvidt værdireguleringen 

knytter sig til ændrede afkastprocenter eller forbedringer i driften. Den anvendte afkastprocent har 

som beskrevet under afsnittet ”8.10.4 Fastsættelse af dagsværdi” væsentlig påvirkning på selve 

beregningen.  

9.4 Sammenfatning - den finansielle sundhedstilstand  

Før den finansielle krise opstod, var der principielt ikke noget i vejen med det forretningsgrundlag 

Essex-koncernen havde spredt sine aktiviteter udover. En primær drift baseret på udlejning af 

ejendomme fordrer isoleret set ikke nogen bekymringer, så længe den løbende drift kan servicere 

gældsforpligtelserne.  

Det kan sammenfattes på baggrund af en skildring af koncernens regnskabstal, at den råder over en 

ejendomsportefølje i omegnen af 9 mia.149. Finansieringsgrundlaget hertil, består i høj grad af 

fremmedfinansiering. Den løbende servicering af gældens renteudgifter og evt. afdrag betinger 

således en stabil tilførsel af likviditet fra indtægtsgivende aktiviteter, fordelt på løbende 

lejeindtægter og fortjeneste ved salg af ejendomme. Den høje kapitalbinding og den lave soliditet 

bevirker til, at forretningen er mere risikobetonet overfor uforudsete forhold såsom den finansielle 

krise end DADES.  

Følsomheden overfor underliggende værdiansættelsesfaktorer og renterisikoen knyttet til 

finansieringsformen er forhold som ikke bliver kommunikeret særlig detaljeret i årsrapporten for 

Essex op til finanskrisen. Forhold som eksterne regnskabslæsere typisk vil efterspørge, hvilket også 

har afspejlet sig i kravene til rapporteringen efter finanskrisen.  

Set i forhold til DADES-koncernen, vurderes oplysningsniveauet i årsrapporten for Essex-

koncernen stærkt begrænset. Begge selskaber er omfattet af regnskabsklasse C (stor), og bør 
                                                
149 Værdien af grunde og bygninger jf. Årsrapporten 2006/07 for Essex Invest Holding A/S  
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dermed indeholde en række af de samme elementer. Regnskabsaflæggelsen for DADES giver, som 

følge af oplysningsniveauet i årsrapporten, et noget andet indtryk af de aktuelle risikoforhold. Et 

højere oplysningsniveau som er med til at styrke regnskabslæsers forståelse for koncernens aktuelle 

sundhedstilstand.  

Den øgede gældsætning jf. vurderingen ovenfor giver Essex en forhøjet risikoeksponering, som 

ikke afspejler sig i beskrivelsen af den finansielle risiko. Manglende frie pengestrømme til 

servicering af renteudgifterne skulle hurtigt vise sig, da finanskrisen indtraf. Den direkte 

likviditetsmangel bliver dermed direkte udslagsgivende, selvom det ikke kan afvises at flere 

parametre påvirkede situationen. Essex havde belånt størstedelen af sine værdier, hvilket skabte en 

øget følsomhed over for eksterne faktorer, såsom uroen på de finansielle markeder og en øget 

tomgangsleje. 

 

Likviditeten i Essex blev tidligere understøttet af, at koncernen formåede at realisere årlige 

nettofortjenester ved salg af ejendomme på ca. 300 mio. i perioden 2005-2008150. Et forhold som er 

med til at understøtte opfattelsen af, at ejendomsværdierne står mål med muligheden for salg i 

markedet. Til sammenligning har DADES i tilsvarende periode også realiseret salg af ejendomme 

med gevinster på gennemstiligt 40 mio. hvert år. Samtidig varierer den primære drift fratrukket 

nettorenter hos Essex fra 20 mio. i 2005/06 til 125 mio. i 2006/07 og herefter til et underskud på -87 

mio. i 2007/08. DADES ligger i modsætning hertil rimelig stabilt omkring ca. 200 mio. i 

driftsoverskud. Et forhold som giver koncernen mulighed for at nedbringe gælden, og styrke 

kapitalstrukturen. Dette giver samtidig et økonomisk råderum i tilfælde af værdifald, uden at 

investeringen skal tvangsafhændes med tab151. Tilsvarende buffer over for et negativ driftsoverskud 

vurderes Essex ikke at have til rådighed. Et forhold som vurderes at være en af de væsentligste 

årsager til, at Essex endte med ikke at kunne servicere sine gældsforpligtelser. 

9.5 Pantsætningsforhold 

I lighed med Essex gennemførte DADES også en række større ejendomserhvervelser op til 

finanskrisen. Til forskel fra Essex var soliditetsgraden imidlertid noget bedre hos DADES.  

Tabsrisikoen hos Essex vurderes derfor også endnu højere ved potentielt stigende 

finansieringsomkostninger og problemer med faldende udlejningsaktivitet. Dette scenarie afspejlede 
                                                
150 Bilag 3 
151 http://www.hansen-noettrup.dk/side-02-01.shtml 

http://www.hansen-noettrup.dk/side-02-01.shtml
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sig imidlertid ikke i perioden op til den finansielle krise, da koncernen likviditetsmæssig så fin ud. 

Koncernen demonstrerede en evne til at spotte nogle gode ejendomme, som efterfølgende kunne 

realiseres med en pæn fortjeneste. Et forhold som også vurderes at være styrende for, at så mange 

banker og andre finansieringsselskaber bidrog til koncernens ekspansive udvikling i antallet af 

ejendomsinvesteringer. Vedlagt bilag 9 følger en oversigt over i alt 30 banker og 

realkreditinstitutter, som samlet set har lånt Essex koncernen 10,1 mia. kr.  Et forhold som ved den 

efterfølgende likviditetsmangel bekræfter, at adgangen til risikovillig kapital har været i overflod. 

Realkreditinstitutterne udgør herunder en række af de største kreditorer, som på baggrund af deres 

placering i pantrækkefølgende vurderes at have relativ stor sikkerhed for deres tilgodehavender. 

Mere problematisk ser det ud for en række af de yderste pantprioriteter, idet disse efterfølgende har 

vist sig ikke at være noget værd som følge af massive nedskrivninger på værdien 

investeringsejendomme152. Så længe driften kan holdes kørende, skaber nedskrivningen af 

ejendommenes værdier isoleret set ikke nogen problemer. Likviditetsmanglen i Essex betinger 

imidlertid løbende en afvejning hos kreditorerne om, hvorvidt det fortsat kan betale sig at 

understøtte driften, eller om det er bedre at tvangssælge ejendommene. 

 

Ovenstående gennemgang af den finansielle risiko forbundet med Essex koncernen konstaterer, at 

kreditors forudsætning for at vurdere pantsætningsforholdene og kreditrisikoen ved refinansiering 

har været uigennemskuelig ud fra totalbetragtning af koncernen. Særligt for de pengeinstitutter som 

har stillet driftskreditter til rådighed uden en direkte panthaversikkerhed i specifikke ejendom153.  

 

Panthavers muligheder for at tage pant og separere betalingsstrømmen for pantet følger 

prioritetsrækkefølgen i den enkelte ejendom, fra 1. prioritet og nedefter. En driftskredit i et 

holdingselskab hvis eneste aktivitet er at eje og besidde kapitalandele kan således ikke forvente at 

modtage nogen inddækning af sikkerheden stillet ved holdingselskabets kapitalandele, hvis 

kapitalen i det underliggende ejendomsselskab er tabt. Et scenarie som har vist sig gældende for 

Essex Invest Holding ApS i tiden efter finanskrisen, idet faldende ejendomsværdier samlet set har 

medført til en underbalance på knap 1. mia. kr. i årsrapporten 2009/10. Usikkerheden på 

ejendomsmarkedet kan meget vel medføre en endnu større underbalance, såfremt alle 

investeringsejendommene tvangssælges.  
                                                
152 http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece ”Essex skylder 10 mia. i 30 banker” 
153 http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece ”Essex skylder 10 mia. i 30 banker” 

http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece
http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece
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9.6 Delkonklusion 

Essex Invest Holding A/S har ved værdiansættelsen af dets investeringsejendomme anvendt 

afkastmetoden. På baggrund af koncernens generelle kendskab til ejendomsmarkedet vurderes 

ledelsens at besidde de nødvendige kompetencer til at fastsætte hensigtsmæssige forudsætninger. 

Revisor rolle omfatter i forbindelse hermed en afdækning af de forskellige elementer, som indgår i 

værdiansættelsesmodellen for derved at kunne konkludere, hvorvidt ledelsens anvendte kriterier 

giver udtryk for et retvisende billede af dagværdien. Det vurderes hertil, at afdækningen af den 

skønnede markedsværdi på daværende tidspunkt kunne verificeres på et aktivt ejendomsmarked. En 

sammenligning af den skønnede dagsværdien til en tilsvarende ejendom med en objektiv 

observerbar markedsværdi, styrker grundlaget for værdiansættelsen betydeligt. Tilsvarende 

forudsætninger vurderes ligeledes at gøre sig gældende ved afdækning af den dagsværdi som 

DADES anvendte. I modsætning til Essex oplyser DADES mere uddybende omkring dets anvendte 

forudsætninger.  Risikoafdækningen af værdiansættelsesgrundlaget understøttes af, at det oplyses i 

årsrapporten, at tilsvarende sammenlignelige ejendomme er handlet til afkastprocenter der ligger på 

niveau eller under de afkastkrav DADES har anvendt. Et sandsynliggørende element som for 

præsentationen af investeringsejendomme og grundlaget for revisors erklæringsafgivelse tillægges 

væsentlig betydning. Denne verifikation understøtter i høj grad grundlaget for at afgive en blank 

påtegning, idet der på baggrund af de markedsmæssige vilkår ikke kan identificeres væsentlige 

usikkerheder knyttet til dagsværdien. Grundlaget for værdiansættelsen af investeringsejendomme i 

årsrapporten kan derfor afdækkes forsvarligt af revisor.  

 

Begge koncerner drives med henblik på at opnå afkast af ejendomsinvesteringen gennem 

nettolejeindtægter og fremtidige kapitalgevinster. Ovenstående gennemgang af de aflagte 

årsrapporter syntes at skildre to forskellige behov for at udnytte den løbende værdiskabelse, der 

opstår i form af urealiserede værdistigninger på ejendommene. Graden af selvfinansiering og 

fremmedkapital skildrer en noget højere følsomhed i Essex koncernens kapitalberedskab. 

Regnskabslæsers oplysningsbehov omkring den generelle følsomhed vurderes derfor endnu mere 

aktuelt i Essex end i DADES. Det er imidlertid DADES som formår at skildre den finansielle risiko 

forbundet med renteændringer, sammensætning af lån, og generelt likviditetsrisikoen. Som det 

fremgår af de løbende pengestrømme forøges porteføljen af ejendomme i DADES med ca. 20 % i 

2006/07, hvilket giver sin afsmitning på driften gennem øgede renteudgifter ved låneoptagelsen og 
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løbende driftsafkast fra de nyerhvervede ejendomme. Denne udvidede risikoeksponering vurderes 

imidlertid forsvarlig, henset til koncernens generelle finansieringsstruktur. 

 

Essex udvider ligeledes sin ejendomsportefølje, dog noget kraftigere, med henholdsvis 42,3 % i 

2005/06 og 46,6 % 2006/07, hvilket samtidig øger den finansielle risiko. Oplysninger omkring den 

aggressive forøgelse af ejendomsporteføljen afspejler sig imidlertid ikke i regnskabsaflæggelsen. 

Særligt renterisikoen vurderes relevant, idet de nytilkøbte ejendomme i erhvervelsesåret endnu ikke 

belaster driften med et helt års renteudgifter.  

 

Den udslagsgivende effekt af ejendomserhvervelserne viser sig for alvor i 2007/08, hvorunder de 

samlede renteudgifter overstiger den primære drift hos Essex. Samtidig begrænses muligheden 

herefter for at opnå yderligere belåning i de opskrevne værdier, hvortil den heftige aktivitet på 

ejendomsmarkedet er blevet erstattet af en generel usikkerhed. Muligheden for at realisere 

ejendommen til rimelige værdier for derigennem at kunne servicere gældsforpligtelserne er derfor 

stærkt begrænset. 

 

Selvom DADES også bliver påvirket af den finansielle uro udgør sammensætningen af gæld ikke en 

tilsvarende risiko for den løbende drift. Den løbende driftsindtægt fra ejendommene dækker fint 

renteudgifterne samtidig med at selskabets kapitalberedskab vurderes tilstrækkeligt til at sikre de 

fortsatte aktiviteter.  

10 Perspektivering 

10.1 Notat fra Erhvervs & Selskabsstyrelsen 

Grundlaget for regnskabsaflæggelsen bar inden finanskrisen præg af en yderst positiv forventning 

til den fremtidige udvikling, hvilket blev understøttet af et meget likvidt ejendomsmarked. Efter 

finanskrisen knyttede der sig til den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme en 

øget usikkerhed til værdierne, hvilket et notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S154) skulle 

søge at afhjælpe155. Notatet er en præcisering af, hvilke oplysninger årsrapporten bør indeholde 

omkring måling (værdiansættelse) af ejendomme. 

                                                
154 Erhvervs- & Selskabsstyrelsen hedder Erhvervsstyrelsen pr. 1. januar 2012 
155 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 3. april 2009 
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E&S anfører herunder, at der har været indikationer på, at ejendommene har været betydeligt 

overvurderet i nogle regnskaber. Det skal ses i forhold til ejendommenes reelle værdi ved korrekt 

anvendelse af de gældende regnskabsregler vedrørende indregning og måling af 

investeringsejendomme til dagsværdi. Det må eksempelvis antages, at en afkastgrad under den 

risikofrie rente på daværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre. Forholdet har alligevel vist sig hos 

enkelte ejendomme, som er blevet værdiansat på baggrund af en afkastprocent på 1-2 %, hvilket har 

skruer ejendomsværdien urealistisk højt op156.  

 

I notatet præciseres det også, at der i årsrapporten skal oplyses om metodeanvendelse, og de 

forudsætninger der knytter sig til beregningsmetoden, jf. ÅRL § 53, stk. 2, nr. 1, litra b157. Samtidig 

vurderes det nødvendigt at præcisere de eksisterende rammebestemmelser mht. grundlaget for op- 

og nedskrivninger, idet der ofte er tale om selskabets egen opgørelse af dagsværdi, og ikke objektiv 

konstaterbare markedsværdier158. 

 

Samtidig har E&S foretaget en stramning af tolkningen i ÅRL af, hvornår der foreligger en 

hovedaktivitet. Det er hertil fastslået, at virksomheden ikke kan have mere end én hovedaktivitet 

efter ÅRL159. I situationer hvor to aktiviteter i virksomheden er stort set lige store, vil det således 

ikke være muligt at måle investeringsejendomme til dagsværdi. Den naturlige konsekvens heraf vil 

være, at måling skal ske til kostpris med fradrag af regnskabsmæssige afskrivninger. 

10.2 Udviklingen i 00´erne 

Den forhøjede udlånsaktivitet i perioden op til finanskrisens udbrud har efterfølgende vist, at 

bankerne har været kraftigt eksponeret over for markedet for fast ejendom. Værditilvækster på 25 % 

i løbet af et år i 2005 må naturligvis afføde et øget finansieringsbehov, som bankerne i jagten på 

yderligere markedsandele har været med til at finansiere. Opfattelsen af, at ejendomsinvesteringer 

typisk er langsigtede investeringer bliver dermed også ændret til, at man nu også kan lave nogle 

meget hurtige gevinster ved en kortsigtet investeringshorisont, når forventningerne til afkastet ligger 
                                                
156 Nævnt på kursus i ”Særlige regnskabsposter” afholdt oktober 2009 af Ernst & Young v/Kim Tang Lassen 
157 Ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 blev årsregnskabslovens krav om oplysninger om indregning og måling til af 

investeringsejendomme præciseret. 
158 Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, s. 5 (E&S 3. april 2009)  
159 KPMG Investeringsejendomme 2008, s. 9 
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så højt. Dette giver i spekulationsøjemed en potentiel mulighed for nogle hurtige handler, hvis man 

har likviditeten og muligheden for at finansiere købet. Problemet opstår imidlertid, hvis man ikke 

får afhændet disse ejendomme hurtigt igen, og det viser sig at den løbende drift dårligt kan dække 

renteomkostningerne. En urealistisk spekulativ ejendomsinvestering som udelukkende er baseret på 

en forventning om generelle prisstigninger på ejendomme.  

 

Som det følger af Essex analysen bærer denne koncern præg af en meget høj grad af 

fremmedfinansiering, hvor hen ved 30 banker har været med til at finansiere den kraftige 

ekspansion af ejendomsporteføljen. Udviklingen for Essex koncernen illustrerer, at risikobetonede 

ejendomsaktører med en tynd kapitalisering har stået over for en stort set umulig opgave, da 

finanskrisen kom.  Selvom evnen til at servicere de løbende renteudgifter og afdrag endte med ikke 

at være tilstrækkelig, så er koncernen endnu ikke gået konkurs.  Muligheden for at gennemføre 

tvangssalg af ejendomme for 10 mia. vurderes i det nuværende ejendomsmarked stærkt begrænset. 

Finansierinstitutternes interesse for tvangssalg vurderes derfor først aktuel når der kan opnås 

fornuftige salgspriser.   

 

Omsætningen af fast ejendom er fortsat meget tung, hvilket kan betyde at de yderste prioriteter 

(typisk banklån), ved et tvangssalg ikke nødvendigvis bliver honoreret. Som det følger af bilag 8 

afspejler denne tendens sig også i forskellen mellem nedskrivningsbehovene på henholdsvis 

realkreditudlån og bankudlån. Låneudmålingen ved et realkreditlån er direkte defineret med 

fastsatte lånegrænser og krav om, at en vurderingsmand skal vurdere ejendommen. Tilsvarende 

kriterier gør sig ikke gældende ved et banklån, udover at der skal være etableret effektive 

procedurer for behandlingen af risici i bankforretningen, jf. ”7.2 Grundlaget for låneudmålingen”.  

 

I forhold til den generelle kreditrisiko udgør et af de oplagte spørgsmål efter den finansielle krise, 

om kreditvurderingen har været for lempelig hos bankerne. Dette synspunkt kan dog tillægges to 

anskueliggørelser, hvor den ene del vedrører graden af egenfinansiering kontra 

fremmedfinansiering, idet egenfinansieringen ud fra en risikobetragtning i visse tilfælde burde have 

været højere. Det andet forhold vedrører værdiansættelsen af ejendomme, hvor udfordringen knytter 

sig til, at de høje markedsværdier principielt kunne opgøres pålideligt på ejendomsmarkedet. 

Investors afkastkrav bør i denne kontekst også afspejle et realistisk grundlag for en rentabel 

ejendomsportefølje, som ikke kun er betinget lave renteudgifter på finansieringsdelen. 
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10.3 Adgang til finansiering 

Sammensætningen af lånet kan have afgørende betydning for risikoeksponeringen, hvor særligt 

sammensætningen mellem bankbelåning og realkreditbelåning har betydning. Hertil kommer 

rentefølsomheden på de enkelte lånetyper, afhængig af om renten er fast eller variabel. Særligt de 

variabelt forrentede lån kan skabe udfordringer for den løbende drift, såfremt den løbende drift kun 

lige akkurat hænger sammen med de nuværende lave renter, efter at have klaret sig igennem krisen. 

Ejendomsadvokat Niels Gangsted-Rasmussen anfører160, at selv små rentestigninger vil få fatale 

konsekvenser, idet en række erhvervsejendomme i forvejen har problemer med driften. Det 

nuværende lave renteniveau holder dermed liv i en række ejendomsforretninger, som vil give 

mærkbare underskud på driften såfremt der kommer en rentestigning. Et scenarie som på sigt 

vurderes at være uundgåeligt. 

10. 4 Koncerngæld 

Sammensætningen af den samlede gæld i ejendomskoncernen skal henføres til flere forskellige 

former for kreditter og sikkerhedsstillelser. En stor del af gælden i de underliggende datterselskaber 

vil primært bestå af gæld, som har en direkte tilknytning til en specifik ejendom, og dermed en 

direkte sikkerhedsstillelse knyttet til engagementet.  Forholdet mellem gæld og sikkerhed bliver 

imidlertid mere og mere ustabilt, jo højere op man kommer i koncernen. Pantet i de enkelte 

underliggende ejendomme vil ved en tvangsauktion følge prioritetsrækkefølgen, hvorunder 1. 

prioritetspantet først vil blive inddækket og derefter nedefter i pantrækkefølgen. Salgssummen for 

ejendommen i datterselskabet, vil derfor primært dække den tilknyttede gæld i ejendommen. En 

sikkerhedsstillelse ved værdien af kapitalandele vil således stå meget langt nede på listen af 

kreditorer som modtager betaling ved tvangssalg. Driftskreditter i moderselskaber med sådanne  

sikkerhedsstillelser vil derfor ikke kunne tillægges en nævneværdig værdi, såfremt forfordelingen 

ved tvangssalg i datterselskabet knap nok dækker pantet i ejendommen. 

10. 5 Belåningsgrænserne og friværdi 

Afledt af bankernes nedskrivningsbehov på udlån knyttet til ejendomme afføder dette et naturligt 

krav om en øget egenfinansiering fremadrettet. Realkreditinstitutterne har som tidligere nævnt 

regulerende principper, som værner omkring udlånsforretningen. Samtidig er udlånets størrelse 

direkte reguleret af fastsatte grænser for belåningen161, hvorunder pantet typisk placerer sig som 1. 
                                                
160 Artikel Børsen, d. 12/1-2012 ”Rentestigning kan knække ejendomsmarked” 
161 http://www.finansraadet.dk/media/87822/realkredit.pdf (f.eks. kontorejendom 60 % / boligejendom 80 %) 

http://www.finansraadet.dk/media/87822/realkredit.pdf
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prioritet, og alternativt begrænses i låneudmålingen under hensyntagen til pantets placering. En 

begrænsning i risikoen som tydeligt kommer til udtryk ved, at nedskrivningsbehovet på 

realkreditlånet ligger markant lavere end for banklån, jf. bilag 8. Bankernes nedskrivninger på udlån 

har i perioden efter finanskrisen medført et massivt fokus på solvenskravet, som bankerne skal 

opfylde. Den implementerede risikostyring må samtidig siges at være blevet intensiveret, hvorfor de 

samme muligheder for at låne risikovillig kapital, som før finanskrisen, ikke længere gør sig 

gældende. Det vurderes dog fortsat muligt at belåne eventuelle værdistigninger op til vis grænse, 

forudsat en forsvarlig sikkerhedsmargin der beskytter pantets værdi, idet de yderste prioriteter 

bliver for usikre.   

 

Den afledte effekt af finanskrisen er derfor et øget krav til investors eget kapitalberedskab. Dette 

paradigmeskift syntes at være kendetegnet ved en række større ejendomshandler. Særligt svenske 

aktører som er kendetegnet ved at være velkapitaliserede, store og professionelle har på det sidste 

præget aktiviteten på ejendomsmarkedet162.  Kravet fra investors side beror på en sikkerhed for at 

ejendommens drift og cash-flow hænger fornuftigt sammen inden købet. Et naturligt forhold, som 

vurderes at blive gennemgået endnu mere nøje før selve købet end tidligere163.  

11. Konklusion 
Ejendomsmarkedet i perioden op til 2008-2009 bar præg af en generel optimisme og forventning 

omkring fortsat stigende ejendomsværdier. Et forhold som også afspejlede sig i mulighederne for at 

fremskaffe risikovillig kapital hos bankerne, der samtidig åbnede op for nye aktører på 

ejendomsmarkedet. Væksten på ejendomsmarkedet sprudlede, og i 2005 lå det gennemsnitlige 

totalafkast for en ejendomsinvestering på 25 %, hvoraf de 5 % knyttede sig til det løbende afkast. 

Adgangen til den risikovillige kapital affødte samtidig en øget finansiel gearing, der øgede 

risikoeksponeringen over for eksterne faktorer der kunne påvirke driften. Særligt den manglende 

likviditet, som tidligere blev dækket af yderligere belåning, kunne ikke længere lånefinansieres da 

krisen indtraf.  

 

                                                
162 Børsen Ejendomme d. 7/12-2012. ”Opbrud i ejendomssektoren”, s. 22 
163 http://www.nyboligerhverv.dk/nyheder/2010/07/boligudlejningsejendomme/ 

http://www.nyboligerhverv.dk/nyheder/2010/07/boligudlejningsejendomme/
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Grundlaget for værdiansættelse af investeringsejendomme følger definitionen efter RVL 16 og IAS 

40, idet ÅRL ikke har en direkte definition af en investeringsejendom. Indregning til dagsværdi 

følger typisk princippet om ”mark-to-model”, hvorunder alment anerkendte 

værdiansættelsesmodeller danner grundlaget for at udtrykke en skønnet markedsværdi. Fastsættelse 

af dagsværdi på baggrund af en værdiansættelsesmodel betinger, at der er en styrket mistanke for at 

de anvendte forudsætninger kan anses som pålideligt grundlag for den samlede værdifastsættelse af 

investeringsejendommen.  

 

Fastsættelsen af 1. års driftsafkast under afkastmetoden betinger indgående kendskab for at kunne 

udtrykke en forsvarlig gennemsnitsbetragtning. Samme krav om ekspertise knytter sig til 

fastsættelsen af det individuelle forrentningskrav for ejendommen, idet følsomheden på den 

endelige skønnede dagsværdi er væsentligt påvirket af denne.  

 

I modsætning til afkastmetoden giver DCF-modellen mulighed for at opgøre variationerne i de 

kommende års budgetter gennem fastsættelse af pengestrømmene i driften for de enkelte år. Højere 

grad af fleksibilitet kommer således til udtryk i modellen, og muligheden for at tage højde for 

udsving i ejendommens drift kan indarbejdes mere klart i modellen.  

 

Revisors handlinger knytter sig principielt ikke til en revision af værdiansættelsesmodellen, men til 

vurderingen af den skønnede dagsværdi på selve ejendommen. Revisors tilgang til en vurdering 

heraf kommer imidlertid til udtryk ved en vurdering af ledelsens anvendte forudsætninger, for de 

anerkendte værdiansættelsesmodeller til brug for fastsættelse af dagsværdi på 

investeringsejendomme. Som det anføres under ISA 540 kan graden af den skønsmæssige 

usikkerhed ved værdiansættelsen variere betydeligt, hvorfor det er af afgørende betydning at revisor 

har opnået en indgående forståelse af virksomheden og dens anvendte forudsætninger i forbindelse 

med revisionen. Særligt vurderingen af, om ledelsen har den nødvendige ekspertise eller alternativt 

har benyttet sig af ekstern ekspertise har betydning for revisionsbevisets styrke. Tilsvarende kræves 

det, at revisor jf. ISA 620 har de fornødne kvalifikationer til at udføre revisionen af målinger og 

oplysninger til dagsværdi.  

 

Centralt for regnskabsaflæggelsen er ledelsens oplysninger i årsrapporten omkring de anvendte 

forudsætninger. Hertil udgør ledelsesberetningen et centralt element for regnskabslæsers mulighed 
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for at vurdere de kriterier som ledelsen anvender. Forhold som kan variere meget hos de enkelte 

selskaber, hvilket også kommer til udtryk ved de udvalgte casevirksomheder, Essex og DADES, 

som begge bemærker sig ved deres størrelse og økonomiske udvikling.  

 

I perioden op til finanskrisens udbrud bidrog gennemførte ejendomshandler på et yderst likvidt 

marked til, at de positive modelforudsætninger direkte kunne sammenlignes med gennemførte 

transaktioner på markedet, og dermed understøtte skønnet over den beregnede dagsværdi af 

investeringsejendommen. Den risikovillige kapital var der rigelig af, samtidig med at renteniveauet 

lå lavt. I kombination med højkonjunkturerne var disse forhold med til at drive ejendomsværdierne 

op. Anvendelse af dagværdibegrebet under positive konjunkturer giver på baggrund af 

gennemgangen af de udvalgte årsrapporter en delvis opfattelse af, særligt i Essex koncernen, at 

oplysning omkring risikoelementerne ved forretningsgrundlaget ikke tillægges så stor betydning.  

Den afledte effekt af manglende oplysninger i ejendomsselskabernes årsrapporter før krisen, 

udmundede således også i en præcisering af reglerne fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen i 2009 

omkring måling og præsentation af investeringsejendomme.  

 

DADES giver ved sin regnskabsaflæggelse regnskabslæser en god fornemmelse for de anvendte 

forudsætninger ved anvendelsen af DCF-modellen. Præsentationen af den underliggende 

følsomhed, såfremt afkastkravet ændres, og opdelingen af ejendomme på segmenter giver 

overordnet et godt indtryk af den samlede ejendomsporteføljes drift, selvom denne er sammensat af 

en række forskelligartede ejendomme. I Essex er det ikke muligt at vurdere i årsrapporten, hvorvidt 

værdireguleringen knytter sig til ændrede afkastprocenter, eller om det fordi at driftsindtjeningen er 

forbedret i de underliggende ejendomme. Disse forhold indgår som en vigtig del af den 

revisionstekniske tilgang til værdiansættelsen af investeringsejendomme, men bør samtidig også 

blive oplyst i årsrapporten. 

 

Essex koncernen formåede i perioden op til finanskrisens udbrud at forøge værdien af 

ejendomsporteføljen hvert år, med ca. 40 %, gennem en høj grad af fremmedfinansiering, hvilket 

øgede den finansielle risiko betydeligt. Effekten af denne ekspansive vækst påvirkede i 

erhvervelsesåret ikke driften med et helt års driftsafkast og tilhørende renteudgifter. Den samlede 

koncernlikviditet blev derfor for alvor først presset da finanskrisen indtrådte, og indtægter af 

udlejningsaktiviteten ikke kunne stå mål med serviceringen af gældsforpligtelserne. Driften i 
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tidligere år var præget at pæne urealiserede værdireguleringer på ejendomsporteføljen. Samtidig 

formåede koncernen at realisere nogle pæne ejendomsavancer. Muligheden for at understøtte 

likviditeten gennem frasalg af ejendomme bristede imidlertid meget hurtigt, da finanskrisen indtraf. 

Samtidig var Essex koncernens ejendomme allerede højt belånt, hvorfor koncernen ikke havde 

nogen frie reserver at tære på.   

 

Tilsvarende risikoeksponering gjorde sig ikke gældende hos DADES. Den finansielle turbulens 

påvirkede naturligt nok lånevilkårene, som følge af stigende risikopræmier ved ny gældsoptagelse 

mv., men den løbende drift generede fortsat et pænt og stabilt overskud. Dette bidrog til, at 

koncernen ikke havde nogen problemer med at servicere renteudgifterne og afdrag på gælden.  

 

Revisors udfordringer i perioden efter den finansielle krise er blevet yderligere forhøjet, som følge 

af den manglende aktivitet på ejendomsmarkedet. Grundlaget for fastsættelsen af ejendomsværdien 

kræver derfor en øget dataindsamling og dokumentation der styrker pålideligheden af den aktuelle 

værdiansættelse. De grundlæggende forudsætninger består imidlertid stadigvæk af de samme 

principper. Verifikationen af det anvendte datagrundlag for budgetteringen udgør et centralt 

element, som bør inddrages i kombination med en detailrevision af den enkelte ejendoms drift. 

Anvendelsen af estimat over markedslejen for tomme lejemål kunne før finanskrisen forsvares 

noget nemmere end hvad tilfældet er i dag. Ledelsens vurdering af ejendomsværdien kan være 

betinget af flere forskellige forudsætninger, med større eller mindre usikkerhedsforhold, knyttet til 

den modeltekniske beregning. Det afgørende er, at ledelsen kan redegøre sandsynliggørende for de 

anvendte forudsætninger, som revisor efterfølgende skal vurdere pålideligheden af.   

 

En afgørende forudsætning for helhedsopfattelsen af ejendomsinvesteringen afhænger samtidig af, 

endnu mere end tidligere, ejendommens evne til at generere tilstrækkelig med løbende likviditet til 

at servicere de tilknyttede gældsforpligtelser.  
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13. Bilag 
Bilag 1) Anvendt regnskabspraksis – Essex Invest Holding A/S, årsrapporten 2005/06, s. 9: 

Materielle anlægsaktiver (investeringsejendomme) 

Koncernens investeringsejendomme måles til markedsværdi baseret på en årlig vurdering af hver 

ejendom. Beregningen af markedsværdi er foretaget ved hjælp af en afkastbaseret model. Ved 

fastlæggelsen af ejendommens indtægtsforhold tags der højde for de bestående lejekontrakter, 

herunder den aktuelle leje, deposita og andre relevante forhold. Der reguleres for eventuel 

tomgangsleje. Lejeindtægten fradrages de driftsomkostninger, som påhviler ejendommen. 

Derudover tages der højde for de forventede renoverings- og forbedringsarbejder og eventuelle 

konsekvenser for fremtidige indtægter og omkostninger.  

Som følge af målingen til markedsværdi foretages der ikke afskrivning på investeringsejendomme. 

Regulering af investeringsejendomme optages under posten ”Lejeindtægter og øvrige indtægter, 

nettofortjeneste ved salg af ejendomme samt dagsværdiregulering” i resultatopgørelsen. 

Nettoopskrivninger bindes i posten ”Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver” under 

egenkapitalen. 

 

Bilag 2) Anvendt regnskabspraksis – DADES AS, årsrapporten 2006/07, s. 29: 

Investeringsejendomme  

 

Investeringsejendomme måles til ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi. Målingen sker ved 

anvendelse af en afkastbaseret cash flow-model, hvor de fremtidige pengestrømme ved ejerskab af 

investeringsejendomme tilbagediskonteres. Afkastkravet (tilbagediskonteringsfaktorerne) fastsættes 

ejendom for ejendom.  

 

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til 

anskaffelsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges 

anskaffelsessummen som en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investeringsejendom 

nye eller forbedrede egenskaber, omkostningsføres i resultatopgørelsen under 

ejendomsomkostninger.  
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Investeringsejendomme har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset 

levetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, 

afspejles i investeringsejendommens løbende værdiansættelse til markedsværdi. Der foretages 

derfor ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommens brugstid.  

 

Værdireguleringer føres via resultatopgørelsen under posten ”Værdiregulering af ejendomme”. 

Positive værdireguleringer af investeringsejendomme med fradrag af udskudt skat føres via 

resultatdisponeringen til reserve for dagsværdi under egenkapitalen.  

 

Koncernens domicilejendom, Lyngby Hovedgade 4, anses at besidde en investeringsejendoms 

karakteristika i så stort omfang, at ejendommen er værdiansat efter samme principper som øvrige 

ejendomme. Værdireguleringer på domicilejendommen føres således også via resultatopgørelsen. 
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Bilag 3) Dekomponeret resultatopgørelse 

Essex Invest Holding ApS 
2009/10 2008/09 2007/08 2007/06 2006/05 
TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Lejeindtægter mv. excl. reguleringer 728.784 697.860 637.174 557.302 353.708 
Driftsomkostninger -178.422 -146.945 -126.476 -91.420 -83.679 
Personaleomkostninger -39.030 -39.684 -52.430 -37.356 -38.443 
Andre eksterne omkostninger -45.828 -59.935 -46.493 -29.792 -32.986 

Primær drift i alt 465.504 451.296 411.775 398.734 198.600 
Nettorenter -579.093 -726.000 -498.450 -272.900 -177.983 

I alt -113.589 -274.704 -86.675 125.834 20.617 

Værdireguleringer: * * 
Nettofortjeneste ved salg af ejendomme -77.698 -115.486 309.045 286.460 315.556 
Dagsværdiregl. ejendomme -1.164.619 -1.262.875 -1.802 167.019 132.937 
Dagsværdiregl. gæld -27.092 -128.807 55.467 -14.252 -698 
Værdireguleringer i alt -1.269.409 -1.507.168 362.710 439.227 447.795 

Drift (excl. regulering kapitalandele) -1.382.998 -1.781.872 276.035 565.061 468.412 

Soliditetsgrad -0,10 0,01 0,13 0,14 0,14 

*Nettofortjeneste ved salg af ejendomme er ikke oplyst i 2007/06 og 2006/05. Fortjeneste er  
derfor ansat som følger: 

2006/07 2006/05 

Salg af materielle anlægsaktiver 1.018.324 994.463 jf. pengestrømsopgørelse 
Årets afgang af investeringsejendomme 731.864 678.907 jf. note for materielle anlægsaktiver 
Netto 286.460 315.556 
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DADES AS 
2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2006/05 
TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK 

Primær drift 680.000 791.502 550.425 436.541 345.597 
Nettorenter -428.000 -426.533 -326.961 -214.547 -161.909 

I alt 252.000 364.969 223.464 221.994 183.688 

Værdireguleringer: 
Dagsværdiregulering ejendom -3.000 0 238.735 736.010 879.419 
Salg af ejendomme 2.000 762 32.253 40.009 56.341 
Dagsværdiregulering gæld -199.000 -489.457 132.891 69.968 105.833 
Indfrielse af gæld -2.000 -80.456 -6.860 3.843 -664 
Værdireguleringer i alt -202.000 -569.151 397.019 849.830 1.040.929 

Res før skat (excl. regulering kapitalandele) 50.000 -204.182 620.483 1.071.824 1.224.617 

Soliditetsgrad 0,26 0,27 0,35 0,40 0,40 
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Bilag 4) Essex Invest Hoding A/S, årsrapport 2006/07, s. 19 
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Bilag 5) DADES A/S, årsrapport 2006/07, s. 38 
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Bilag 6) Pengemarkedsspænd 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/$file/kap02.htm 

 
 

Bilag 7) Bankernes indlånsunderskud 
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/POB20100126Nyt 

 
Kilde: Danmarks Nationalbank  

  

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Statens_laantagning_og_gaeld_2008/
http://www.nationalbanken.dk/DNDK/statistik.nsf/side/POB20100126Nyt
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Bilag 8) Nedskrivning på udlånsengagementer 
http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Dansk_realkredit_Art_del1/$file/dansk_realkredi_del1t.pdf,  

 
 

 

 

  

http://www.nationalbanken.dk/C1256BE2005737D3/side/Dansk_realkredit_Art_del1/
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Bilag 9) Oversigt over udlån til Essex koncernen, Grafik: Økonomisk Ugebrev 164 

 
  

                                                
164 http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece  

http://epn.dk/brancher/finans/ejendom/article1855086.ece
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Bilag 10) Essex Invest Holding ApS, årsrapport 2008/09, s. 6 
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Bilag 11) Sadolin & Albæk, Markedsbarometer Oktober 2007 
http://www.sadolin-albaek.dk/dk/nyheder/63/markedsbarometer_oktober_2007/ 

 

 

 

http://www.sadolin-albaek.dk/dk/nyheder/63/markedsbarometer_oktober_2007/
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Bilag 12) Eksempel på DCF-model 
(egen tilvirkning) 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terminalår 

Lejeindtægter 8.050 8.292 8.540 8.796 9.060 9.332 9.612 9.900 10.197 10.503 8.577 
Tomgang -50 0 0 0 -50 0 0 0 0 0 -350 
Bruttoleje 8.000 8.292 8.540 8.796 9.010 9.332 9.612 9.900 10.197 10.503 8.227 

Driftsudgifter -400 -408 -416 -424 -433 -442 -450 -459 -469 -478 -485 
Ejendomsskatter og afgifter -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 -160 
Administration -100 -102 -104 -106 -108 -110 -113 -115 -117 -120 -135 
Udvendig vedligeholdelse -300 -303 -306 -309 -312 -315 -318 -322 -325 -328 -329 
Indretningsudgifter/investeringer -1.000 -4.000 -100 
Udgifter i alt -960 -973 -986 -2.000 -1.013 -1.027 -5.042 -1.056 -1.071 -1.086 -1.209 

Cash flow 7.040 7.319 7.554 6.797 7.997 8.305 4.571 8.845 9.127 9.418 7.018 

Tilbagediskonterede værdier 7.040 6.792 6.506 5.433 5.933 5.718 2.921 5.245 5.023 4.811 55.422

Norminel dikonsteringsfaktor 8,00% 

Real diskonteringsfaktor 6,00% 

Terminalværdi = 7.018 / 6,00 % 116.967 

Tilbagediskonteret terminalværdi 54.178 
Summen af tilbagediskonteret værdier 55.422 
Ejendommens værdi 109.600 
 


