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Summary 
This project concerns investment properties measured at a fair value for companies included in the class 

B-segment according to the Danish Financial Statements Act.  

In Denmark, companies’ annual financial statements must give a true and fair view according to the 

accounting framework.  

 

According to Danish regulations, the fair value of the valuation itself must be determined based on the 

market value in an efficient market. 

 

If no efficient market exists, the valuation must be calculated based on computed models, where the 

future cash flow is discounted to present value. In the process of discounting values to present value, the 

management making the valuation must undertake a considerable number of qualified estimates, 

including expectations for the interest level, the characteristics of the property, market development and 

so forth. 

 

These estimates may be the cause of concern for the user of the annual report, as the fair value can vary 

a great deal depending on the estimate made. Meanwhile the demands for the accounting presentation 

for class B-companies in Denmark are relatively expansionary, and therefore the companies who have 

properties at a fair value do not have to state which estimates and prerequisites are taken into 

consideration in the valuation. This reduces the credibility of the valuation for the user of the annual 

report. 

 

The overall objective of this project was to examine how investment properties should be valuated, 

what information the user needs, and whether an accounting guide, “Regnskabsvejledning for klasse B-

og C virksomheder”, could be used as a supplement to Danish Financial Statements Act, and thereby 

give a more true and fair view of the financial position. 

 

The problems of this assignment were examined by comparing the differences in the requirements for 

accounting presentation in Danish Financial Statements Act, international standards and the accounting 

guide respectively. The requirements in the accounting guide were also compared to secondary studies 

of the specific needs for information about Danish Financial Statements Act for accounting users. 

Furthermore an empirical study showed the amount of annual reports in which the implementation of 

the accounting guide would contribute to a more true and fair view. The study included sixteen 

selectively chosen annual reports. The empirical study also included measurement of continuity in the 

annual reports by including two fiscal years, and whether appointment of auditor had an influence in the 

level of information. 
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The result of this project is that if the accounting guide is included in the process of making the annual 

report, the majority of the users´ wishes for information in the annual report are met, and on the basis of 

the empirical study the accounting guide will contribute to a more true and fair view in 75 % of the 

companies who were included in the study. The study also showed that there were no difference in 

continuity in the sixteen included reports, but there was a tendency to, that small auditing companies 

gave less information in the annual reports regarding fair value, and that implementation of the 

accounting guide as a requirement would resolve this issue.   

 

Therefore it is concluded that the implementation of the accounting guide in the financial reporting of 

companies with investment properties measured at a fair value will give a more true and fair view of a 

large share of the companies who file their annual reports according to class B registry. 

Furthermore to a give the truest valuation, the discounted cash flow model should be used as this gives 

the possibility to have an unstable budget period.  
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1. Indledning 
Der har siden 2008, hvor den globale finanskrise indtraf, været særlig fokus på ejendomsbranchen.  

 

Op til krisen fandt man som investor eller husejer, at investering i fast ejendom var en sikker gevinst, og 

af samme årsag var penge- og realkreditinstitutter i højere grad tilbøjelige til at låne til investering heri.  

 

I USA havde pengeinstitutterne i en længere periode finansieret boligkøb for dårlige betalere, som 

under normale vilkår ikke ville have været kreditværdige, de såkaldte ’collateralized debt obligations’ 

(CDO´er). 

I løbet af 2007 fremkom der indikationer på, at lånene ikke blev betalt tilbage, og at lånene var blevet 

kreditvurderet for højt (Brøndum, 2008). 

 

Usikkerheden bredte sig, og på baggrund af de erfaringer penge- og realkreditinstitutterne gjorde sig på 

handlen med CDO´er, turde de ikke længere handle med hinanden. Tvivlen bredte sig til aktiemarkedet, 

hvor det erfares, at også pensionsselskaber og investeringsselskaber direkte eller indirekte havde været 

impliceret i de tvivlsomme investeringer (Brøndum, 2008). 

Der opstod en ejendomsboble, investeringerne gav ikke de forventede afkast, og priserne på fast 

ejendom faldt markant.  

Som en reaktion på den finansielle krise nedsatte regeringen i starten af 2012 et udvalg, som skulle 

analysere årsagerne til krisen. Udvalget blev også kendt som ”Rangvid-udvalget”, da professor Jesper 

Rangvid var formand for udvalget. Udvalget fandt, blandt mange årsager, at en af årsagerne var, at 

penge- og realkreditinstitutterne var særdeles lempelige i deres udlånspolitik til ejendomsinvestorer, og 

at det derfor ramte institutionerne hårdt, da ejendomspriserne styrtdykkede, og ejendomsspekulanter gik 

konkurs på stribe. (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2013) 

Prisudviklingen medførte at penge- og realkreditinstitutter blev særdeles skeptiske i udlån til nye 

investeringer, ikke mindst i fast ejendom, hvilket bidrog yderligere til den negative udvikling 

(Brøndum, 2008). Man kan derfor tale om at kreditinstitutterne havde en ”dobbeltrolle” på henholdsvis 

den positive og negative prisudvikling på fast ejendom før og efter krisen. 

 

Tendensen med faldende og stagnerende ejendomspriser lader i skrivende stund til at være overstået. 

Udviklingen på det danske ejendomsmarked har i de senere år været positiv, og i mange tilfælde er 

prisen på en given fast ejendom tæt på niveauet fra 2007/08 (Blindkilde, 2014). 

 

Men volatiliteten i prisen på fast ejendom i Danmark har medført et uigennemsigtigt marked og en øget 

skepsis hos regnskabsbrugerne, ikke mindst på grund af frygten for en eventuel ny ejendomsboble, 

hvilket stiller større krav til værdiansættelsen af fast ejendom. Samtidig oplever vi i Danmark en 

tendens til at lempe oplysningskravene i årsrapporterne for små- og mellemstore virksomheder, hvorfor 
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denne afhandling vil redegøre for regnskabsbrugernes informationsbehov, set i forhold til 

minimumskravene til en årsrapport aflagt efter Årsregnskabsloven, og give forslag til forbedringer. 

1.1 Idégrundlag 
Traditionelt set har regnskabsaflæggelsen i Danmark været rettet mod den præstationsorienterende 

tilgang, hvor aktiver måles efter den systematiske levetidsbestemte alder, og dermed orienterer sig imod 

ressourceanskaffelsen, men med indførelsen af Årsregnskabsloven i 2001 gennemførte Danmark et 

paradigmeskift til en mere formueorienteret tilgang til regnskabsaflæggelsen, hvor aktiver (og 

forpligtelser) i højere grad end tidligere måles efter de økonomiske fordele ved den efterfølgende 

udnyttelse af aktivet/forpligtelsen (Elling, 2012).  

I den formueorienterede tilgang vil en investeringsejendom blive målt til prisen på et effektivt marked. 

Det vil sige den pris, som en ejendom vil blive handlet til imellem en villig køber og sælger. Når der, 

som oftest inden for ejendomsbranchen ikke er et effektivt marked for værdiansættelsen, vil 

ejendommens kapitalværdi (dagsværdi) blive opgjort efter anerkendte værdiansættelsesmetoder, hvor 

fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi. En ejendoms værdi bliver dermed værdien 

af de økonomiske fordele, der er ved at eje ejendommen.  

 

En undersøgelse1 foretaget af Copenhagen Business School blandt investorer og analytikere har vist, at 

størstedelen af de adspurgte foretrækker aktiver, herunder også investeringsejendomme, opgjort til 

dagsværdi, forudsat at de kan opgøres troværdigt. 

 

At aktiver og passiver skal opgøres troværdigt i en årsrapport, er den essentielle ”grundpille” i 

regnskabsaflæggelsen og har rod i Årsregnskabslovens begrebsramme omkring ”et retvisende billede”. 

At årsrapporten giver ”et retvisende billede” er i et informationsperspektiv navnlig afhængig af, hvilke, 

og hvor mange, oplysninger der gives til regnskabsbruger i årsrapporten (Elling, 2012). 

 

Selskaber og virksomheder, som har til formål at besidde og investere i fast ejendom som en del af 

deres erhverv, oplever derfor særlig fokus på deres regnskaber fra investorer og andre eksterne 

interessenter, da værdiansættelsesprocessen af en investeringsejendom som oftest er afgjort ud fra et 

kvalificeret skøn og derfor kan være fejlbehæftet. 

 

Problemstillingen har vanskeliggjort selve værdiansættelsen i regnskaber og har stillet større krav til 

værdiansættelsen af en investeringsejendom til dagsværdi. Som følge heraf har Erhvervsstyrelsen 

(tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) haft fokus på indregning og måling af ejendomme i 

regnskaber og har endvidere konstateret flere afvigelser imellem reel værdi og den værdiansatte 

dagsværdi (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009). Der er derfor også et ønske fra myndighederne om at 

                                                
1 Historisk kostpris versus dagsværdi belyst ved investorers og analytikers holdninger, 2009. Der redegøres for undersøgelsen i kapitel 6. 
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simplificere og ensrette metoderne, hvorpå investeringsejendomme prisfastsættes og præsenteres i 

årsrapporten. 

1.2 Formål 
Min personlige motivation for en fordybelse i emnet bunder i, at jeg er ansat som revisor i et større 

revisionshus, hvor en stor del af vores kundeportefølje er små- og mellemstore virksomheder, som 

investerer i fast ejendom. Jeg har qua mit virke erfaret, at der ofte anvendes forskellige metoder til at 

værdiansætte og præsentere investeringsejendomme i årsrapporten, og at minimumskravene for klasse 

B-virksomheder er lempelige og i vid udstrækning giver plads til fortolkning. Jeg ønsker derfor at 

undersøge, hvad regnskabsbrugeres krav til en årsrapport er, og hvordan jeg kan inddrage vejledninger 

eller ”best practice” til at imødekomme regnskabsbrugernes informationsbehov. 

1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i min indledning og mit idégrundlag, har jeg formuleret nedenstående 

problemformulering med underliggende processpørgsmål, der uddybes gennem efterfølgende 

fortolkning. 

 

En analyse og vurdering af, hvorvidt inddragelsen af en brancheregulerende vejledning i 

regnskabsaflæggelsen kan bidrage til et mere ”retvisende billede” for klasse B- virksomheder med 

investeringsejendomme til dagsværdi. Det undersøges ydermere hvilken værdiansættelsesmodel, der 

giver det mest troværdige resultat af dagsværdien. 

 

For at besvare min problemformulering ud fra et pålideligt vurderingsgrundlag tages der udgangspunkt i 

syv processpørgsmål. 

1.4 Processpørgsmål 
 

1. Hvad er de generelle kvalitetskrav til en årsrapport efter Årsregnskabsloven, og hvilke krav er 

særlig relevante for regnskabsbruger i en klasse B-virksomhed med investeringsejendomme? 

2. Hvilken værdiansættelsesmodel giver det mest troværdige resultat? 

3. Hvad er forskellen imellem Årsregnskabsloven og de brancheregulerende vejledninger ved 

indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? 

4.  Hvad har regnskabsbrugere af ønsker (behov) til rapporteringen? 

5.  Imødekommer de regnskabsmæssige vejledninger regnskabsbrugeres ønsker (behov)? 

6.  I hvor mange tilfælde vil en inddragelse af en brancheregulerende vejledning give et mere 

retvisende billede? 

7. Hvad er revisors rolle i regnskabsaflæggelsen, og har virksomhedernes valg af revisor 

indflydelse på ”det retvisende billede”? 
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Fortolkning af processpørgsmål 

Herunder fortolkes afhandlingens processpørgsmål. Processpørgsmålene fungerer som hjælpespørgsmål 

til min problemformulering, og den løbende besvarelse af spørgsmålene vil derfor implicit give 

tilstrækkelig videns grundlag til at kunne besvare hovedproblemet afslutningsvis. Processpørgsmålene 

besvares med delkonklusioner i afhandlingen. 

 

Fortolkning af processpørgsmål ét til syv. 

1. Opgavens hovedformål er at analysere, om den gældende lovgivning og 

værdiansættelsesmetoderne ved indregning, måling, præsentation og værdiansættelse af 

investeringsejendomme lever op til regnskabsbrugernes informationsbehov og de generelle 

kvalitetskrav til en årsrapport, hvorfor der redegøres for de generelle kvalitetskrav til en 

årsrapport. Herefter diskuteres hvilke krav en regnskabsbruger i en klasse B-virksomhed med 

investeringsejendomme vægter højest, og dermed også hvilke særlige krav jeg skal være særlig 

opmærksom på i den resterende del af afhandlingen. 

 

2. Der kan anvendes flere metoder til at værdiansætte. I opgaven inddrages to metoder, hvor 

fordele/ulemper diskuteres, herunder også hvilken model, der vurderes mest troværdig til fordel 

for regnskabsbruger. 

 

3. Der redegøres for metoder for indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme i 

årsrapporten efter Årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning 17, og disse sammenholdes med 

den internationale standard IAS, med henblik på at opliste forskellene imellem metoderne. 

 

4. På baggrund af inddragne undersøgelser og artikler vurderes det, hvilke elementer i 

årsrapporten regnskabsbruger har særlig fokus på. Undersøgelserne skal bidrage til analysen af, 

om inddragelsen af en brancheregulerende vejledning tilgodeser regnskabsbrugernes behov for 

information. 

 

5. Ved at sammenholde de regnskabsmæssige metoder for indregning, måling og præsentation af 

investeringsejendomme til dagsværdi med begrebsrammens kvalitetskrav, vurderes for, hvor 

der er mangler i forhold til regnskabsbrugeres behov for information, og det analyseres, om der 

kan anvendes supplement til lovgivningen for at give et mere retvisende billede af den 

finansielle stilling. 

 

6. Såfremt det vurderes, at de regnskabsmæssige vejledninger kan bidrage til det retvisende 

billede, undersøges det, hvor udbredt problemstillingen er for et udvalg af årsrapporter. Dette 
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gøres ved en afgrænset empirisk undersøgelse af årsrapporter aflagt efter Årsregnskabsloven 

med investeringsejendomme målt til dagsværdi.  I undersøgelsen inddrages to på hinanden 

efterfølgende regnskabsår, for at vurdere om årsrapporterne har kontinuitet i deres 

regnskabsaflæggelse. Ydermere ønskes det undersøgt, om der er en sammenhæng imellem 

størrelsen af revisionsvirksomhed som påtegner årsrapporten, og årsrapportens 

informationsniveau. Undersøgelsen sigter ikke mod at være repræsentativ for populationen, 

men skal alene udtrykke en tendens. 

 

7. Det diskuteres hvad revisors rolle er i legitimering af årsrapporten, og 

informationsniveau/kvalitet i årsrapporterne diskuteres på baggrund af case-undersøgelsen. 

1.5 Struktur 
Herunder redegøres der for strukturen i afhandlingen, samt i hvilke kapitler processpørgsmålene 

besvares med delkonklusioner. Strukturen illustreres indledningsvis som figur. 
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I kapitel ét og to introduceres til emne- og problemformulering, motivation, struktur, afgrænsning og 

metodik. 

 

I kapitel tre redegøres for den teoretiske begrebsramme og dens kvalitetskrav efter Årsregnskabsloven, 

og det diskuteres hvilke krav regnskabsbrugere vægter højest.  Den teoretiske begrebsramme og 

regnskabsbrugeres kvalitetskrav til et retvisende billede er styrende for de resterende dele af 

afhandlingen. Det første processpørgsmål besvares i kapitel tre. 

 

I kapitel fire redegøres der for værdiansættelsesmodeller og den teoretiske samt praktiske anvendelse 

heraf. Modellerne vil blive analyseret én for én, og der opstilles afslutningsvis, efter hver model er 

gennemgået, fordele og ulemper ved modellen. Der vil blive fokuseret på normalindtjeningsmodellen 

(den afkastbaserede model) og DCF-modellen (Discounted Cash Flow), som anses for at være de mest 

anvendte modeller i praksis. Modellerne sammenholdes med kravene til en årsrapport med henblik på at 

finde den model, som er mest valid (troværdig), efter begrebsrammens kvalitetskrav, i værdiansættelsen 

til dagsværdi. Andet processpørgsmål besvares i kapitel fire. 

 

I kapitel fem vil der blive redegjort for, hvordan en investeringsejendom indregnes, måles og 

præsenteres i et årsregnskab efter RVL 17, IAS 40 og ÅRL, som herefter sammenholdes med henblik 

på at opliste forskellen imellem de inddragne vejledninger og lovgivning.  Tredje processpørgsmål 

besvares i kapitel fem. 

 

I kapitel seks inddrages tre eksterne undersøgelser af regnskabsbrugernes ønsker og behov til den 

finansielle rapportering, som derefter analyseres i forhold til begrebsrammen og forskellene imellem 

ÅRL og RVL 17, for at kunne konkludere om inddragelse af en brancheregulerende vejledning vil 

imødekomme regnskabsbrugeres behov, og derved give et mere ”retvisende billede”. Det fjerde og 

femte processpørgsmål besvares i kapitel seks. 

 

I kapitel syv redegøres der for et best practice eksempel, for at illustrere forskellen imellem 

”mindstekravet” og ”i bedste fald”. Eksemplet diskuteres i forhold til begrebsrammens krav, og 

inddrages i case-undersøgelsen. 

 

Med baggrund i de forhold der er belyst i kapitel tre til syv udføres i kapitel otte en afgrænset empirisk 

case-undersøgelse af årsrapporter med investeringsejendomme målt til dagsværdi i beholdningen. 

Undersøgelsens formål er at give en subjektiv vurdering af, hvor mange virksomheder der med fordel 

kan anvende regnskabsvejledninger, for at virksomhederne i højere grad kan efterleve begrebsrammens 

kvalitetskrav. Undersøgelsen tester ydermere, om der er kontinuitet i regnskabsaflæggelsen, og om 
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informationsniveauet i årsrapporterne er sammenhængende med størrelsen af revisorvirksomhed der 

påtegner årsrapporten. Sjette processpørgsmål besvares i kapitel otte. 

 

I kapitel ni diskuteres revisors rolle i regnskabsaflæggelsen, set i forhold til begrebsrammens 

kvalitetskrav og case-undersøgelsen. Syvende processpørgsmål besvares i kapitel ni. 

 

I kapitel ti og elleve sammenfattes afhandlingen, og det konkluderes på baggrund af 

processpørgsmålene, om en brancheregulerende vejledning til lovgivningen vil bidrage til ”et retvisende 

billede” samt hvilken værdiansættelsesmodel der giver det mest troværdige resultat. Efter konklusionen 

perspektiveres afhandlingens resultater i forhold til andre udvalgte undersøgelser og makroøkonomiske 

problemstillinger.  

 

1.6 Afgrænsninger 
I lyset af specialets omfang, og kompleksiteten af emnet i øvrigt, vil undersøgelsen i sagens natur have 

sine begrænsninger. Dette afsnit har således til formål at afgrænse og definere de helt centrale 

elementer. 

 

Der vil løbende i specialet blive anvendt faglige udtryk anvendt på cand.merc.aud.-studiet, som det 

forventes at læseren har kendskab til. Der vil blive redegjort for anvendte forkortelser indledningsvist. 

 

Specialet er tiltænkt regnskabsudøvere og regnskabsbrugere. De primære regnskabsudøvere og 

regnskabsbrugere for dette speciale formodes at udgøres af virksomheder med beholdninger af 

investeringsejendomme, samt potentielle investorer (herunder også långivere). Der afgrænses derfor fra 

andre typer af interessenter som indgår i en typisk interessentmodel. 

 

Da specialets hovedfokus er investeringsejendomme til dagsværdi, ses der bort fra øvrige 

ejendomstyper, herunder domicilejendomme, handelsejendomme samt ejendomme under opførelse. Der 

vil ligeledes blive set bort fra investeringsejendomme, der er leaset. 

 

Som yderligere afgrænsning på investeringsejendomme er det, qua specialets omfang, valgt kun at 

inddrage rene erhvervelsesejendomme, og dermed er der foretaget en afgrænsning fra 

beboelsesejendomme eller blandede benyttede ejendomme. 

 

Ved gennemgang af indregning, måling og præsentation tages der udgangspunkt i dansk 

regnskabsregulering, som vil blive sammenholdt med international regulering. Den internationale 
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regulering vil kun omfatte standarder udstedt af IASB. Der afgrænses således fra øvrige internationale 

standarder. Der tages udgangspunkt i virksomheder, der er omfattet af klasse B i Årsregnskabsloven. 

 

I den empiriske case-undersøgelse er der alene taget udgangspunkt i selskaber med branchekode 

682040 ”udlejning af erhvervsejendomme”, og dette er yderligere afgrænset til selskaber, som har under 

5 ansatte, en omsætning på under 72 mio. kr., en balancesum på under 36 mio. kr., og som har deres 

hovedsæde i København. Der afgrænses i undersøgelsen dermed fra andre branchekoder af beslægtet 

karakter, og virksomheder som ikke er inden for de fastsatte intervaller. Undersøgelsen tager 

udgangspunkt i regnskabsårene 2013 og 2012. 

 

Specialet er udarbejdet i faget Eksternt Rapportering på cand.merc.aud.-studiet, og der afgrænses 

derved som udgangspunkt fra alle skattemæssige og momsmæssige problemstillinger, herunder også 

virkning ved køb, salg og besiddelse af investeringsejendomme, da kompleksiteten i 

ejendomsavancebeskatning formodes at udgøre en afhandling i sig selv. Skatteeffekten i en pengestrøm 

vil dog kort blive berørt. 

 

Dataindsamlingen er stoppet den 10. april 2015.  
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2. Metode 
Det følgende afsnit vil redegøre for min videnskabsteoretiske tilgang samt metodevalg for at sikre, at 

læseren er bekendt med min tilgang og behandling af emnet. Til at redegøre herfor er Søren Voxteds 

antologi ”Valg der skaber viden – om samfundsvidenskabelige metoder” fra 2006 anvendt.  

 

2.1 Videnskabsteoretiske afsæt 
Ifølge Bodil Weirsøe er videnskabsteori en teoretisk disciplin, der bygger på antagelser om det almene 

spørgsmål om, hvad erkendelse er, og hvordan den skabes (Voxted, 2006). 

Den alment kendte videnskabsteori inden for samfundsvidenskaben er, at alle udsagn skal være sande, 

før der er tale om teori (ibid.).  

For at udsagnene bliver sande skal de verificeres på baggrund af empiri, og de på baggrund af empirien 

fremkomne udsagn skal kunne påvises igen og igen med det samme resultat, før de er sande (ibid.). 

Den konklusion, der drages på baggrund af empirien, kan dermed blive til teori, og teorien kan blive 

testet på baggrund af en hypotese, som dermed bliver ny empiri. Metoderne omtales også som induktion 

og deduktion og anvendes i det videnskabelige hjul. 

 

 
Figur 1. Det videnskabelige hjul. Kilde: Voxted (2006) s. 105 

 

Den afgørende forskel imellem metoderne er, at hvor den deduktive tilgang går fra det generelle til det 

specifikke og dermed danner logiske konklusioner på baggrund af de givne forudsætninger, tager 

induktion afsæt i det specifikke og går til det generelle, eksempelvis ved anvendelse af stikprøver eller 

undersøgelser (ibid.). 

 

I afhandlingen anvendes både den deduktive og den induktive tilgang, da der både tages udgangspunkt i 

regnskabslove og teorier samt udarbejdelse af en empirisk undersøgelse på baggrund af udvalgte 

årsrapporter, som hermed efterprøver en hypotese om det ”retvisende billede”.  

 

Videnskabsteorien udgøres også af paradigmer, som er en måde at anskue verden på. 
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Guba (1990) definerer et paradigme som:  

”Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger 

forbundet med disciplinerede undersøgelser” (Voxted, 2006; 52). 

 

Et paradigme har tre grundlæggende konsekvenser for vores vidensdannelse. Det første er ontologien, 

som omhandler læren om det værendes væsen, hvilket er et udtryk for vores virkelighedsopfattelse 

(Voxted, 2006).  

Den anden konsekvens er epistemologien, som omhandler antagelser om, hvordan man opnår viden om 

det værende. Det vil sige forholdet imellem undersøgelsen og undersøgeren (ibid.). 

Tilsammen giver epistemologien og ontologien den tredje konsekvens ved vidensdannelse, der er 

metodologien, som omhandler metoden, hvormed viden opnås, og at netop den valgte metode kan have 

konsekvenser for vidensdannelsen (ibid.). 

I videnskaben er især tre paradigmer anvendt. Henholdsvis positivisme, neo-positivisme og 

konstruktivisme (ibid.). 

 

I positivismen skabes virkeligheden ud af fra eksakt viden. En hypotese bør derfor bekræftes/afkræftes 

igen og igen ved hjælp af data (ibid.) 

I konstruktivismen opbygges virkeligheden igennem fortolkninger, og der forekommer derfor mange 

differentierede virkeligheder. Forskeren påvirker således skabelsen af viden igennem sin egen 

fortolkning, som vil afhænge af forskerens værdier og sociale tilknytninger (ibid.).  

I paradigmet neo-positivisme er opfattelsen, at vidensdannelsen er tæt forankret til positivismen. Det 

anerkendes at en hypotese skal kunne bevises igen og igen førend den er sand, men der argumenteres 

samtidig for, at resultatet aldrig vil blive fuldkomment, da forskeren påvirker resultatet og processen 

igennem dennes værdier og følelser (ibid.). 2 

 

I afhandlingen vælges det ud fra ovenstående paradigmer at benytte neo-positivisme, idet der både 

anvendes deduktive og induktive tilgangsvinkler til skabelsen af viden, og anvendelsen af netop dette 

paradigme tillader subjektivitet imellem undersøgeren og det undersøgte.  

 

Der findes dog ifølge Voxted (2006) utallige hybrider af paradigmesammensætninger, og forskning i 

samfundsvidenskaben vil befinde sig på et kontinuum mellem de forskellige paradigmer, hvorfor jeg 

ikke begrænser mig alene til neo-positivisme. 

 

                                                
2 Afsnittet er delvist taget fra mit bachelorprojekt ”Careerpeak”, Syddansk Universitet, 2012. 
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2.2 Metodisk tilgang 
Formålet med dette afsnit er at forklare den anvendte fremgangsmåde i afhandlingen, det vil sige at 

komme fra problemformulering til konklusion.  

 

Problemformuleringen besvares ud fra teori (deduktion) og praksis (induktion). 

 

Den teoretiske del omhandler indledningsvist en gennemgang og diskussion af begrebsrammens 

kvalitetskrav, som er fundamentet for, at årsrapporten giver ”et retvisende billede”. Begrebsrammens 

kvalitetskrav vil være styrende for resten af opgaven, da opgavens formål er at sammenholde en række 

regnskabsmæssige udfordringer og problemstillinger med kvalitetskravene.  

 

Der vil blive redegjort for de teoretiske dele af afhandlingen ved brug af sekundære kvantitative kilder, 

herunder primært lovtekster, offentlige myndigheder og anerkendte regnskabsvejledninger. Der vil 

ydermere også blive inddraget litteratur anvendt på HA og cand.merc.aud.-studiet. 

 

Til redegørelse for begrebsrammen og diskussionen heraf anvendes 

• Jens O. Elling: ”Finansiel Rapportering – teori og regulering” (2012) 

 

Til redegørelsen for værdiansættelsesmodeller og analysen heraf anvendes  

• Ole Sørensen: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang” (2012) 

• Ejendomsforeningen Danmark ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af 

forrentningskrav” (2013), og ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-

modellen” (2008) 

• Jonathan Berk og Peter DeMarzo: ”Corporate Finance” (2011) 

 

Til at redegøre for regnskabsbrugernes specifikke ønsker til årsrapporten og analyse i forhold til ÅRL 

og RVL 17 er der inddraget tre eksterne sekundære undersøgelser fra professionelle aktører, 

henholdsvis: 

• FSR – Danske Revisorer: Investorer kritiserer årsrapporterne (2012)   

• Jesper Banghøj, Jakob Wagner Holm, Thomas Plenborg, Jens Østrup: ”Historisk kostpris 

versus dagsværdi belyst ved investorers og analytikers holdninger” (2009) 

• PriceWaterhouseCoopers (PwC) og Copenhagen Business School (CBS): ”Værdien af 

årsrapporten” (2011) 

 

Der vil blive inddraget ”best practice” eksempel fra Ejendomsforeningen Danmark, og eksemplet 

sammenholdes med lovgivning og vejledning for dermed at illustrere forskellen imellem 

”mindstekravet” og ”i bedste fald”. 
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Den empiriske del tager udgangspunkt i en delvis selektiv udvælgelse af årsrapporter. Udvælgelsen sker 

igennem Bisnodes online database. Der søges på branchekode 682040 ”udlejning af 

erhvervsejendomme”. Der afgrænses på følgende kriterier: 

• Kapitalselskab 

• Omsætning <= 72 mio. kr. 

• Balancesum <= 36 mio. kr. 

• Antal ansatte <= 5 ansatte 

• Geografiske afgrænsninger indtil stikprøvens størrelse er under 100 men over 30. 

• Der inddrages to på hinanden efterfølgende regnskabsår.  

 

Der opstilles herefter en hypotese, og det testes, hvorvidt årsrapporterne efterlever kravene i 

henholdsvis Årsregnskabsloven, den inddragne regnskabsvejledning, krav om kontinuitet, og der 

undersøges ydermere om valget af revisorvirksomhed har indflydelse på niveauet af information i 

årsrapporterne. 

 

I perspektiveringen er det primære fokus også rettet mod regnskabsbrugeres informationsbehov, men 

der er anlagt et bredere makroøkonomisk perspektiv, hvor afhandlingens resultater bliver set i en større 

sammenhæng, herunder også finanskrisen. I perspektiveringen er følgende undersøgelser inddraget: 

• Erhvervs- og Vækstministeriet: ”Den finansielle krise i Danmark – årsager, konsekvenser og 

læring” (Jesper Rangvid-rapporten) (2013) 

• Mads Gjedsted Nielsen: “Essays in Real Estate Finance” (2014) 

 

De inddragne undersøgelser retter sig ikke mod det samme specifikke segment af selskaber, hvorfor 

relationen imellem deres konklusioner er en subjektiv saglig vurdering. Der tages højde for dette i 

analysen heraf. 

 

Afhandlingen metodik vil ifølge Ib Andersens ”Den skinbarlige virkelighed” (2013) blive betegnet som 

en eksplorativ undersøgelse, da formålet med afhandlingen er at udforske allerede gældende teori i en 

ny sammenhæng og dermed danne grundlag for at konkludere, om inddragelse af en 

brancheregulerende vejledning vil bidrage til et mere retvisende billede. 

 

Til indsamling af de sekundære data anvendes hovedsageligt den online-baserede udgave af Karnov 

Group, som indeholder både lovtekster, lovkommentarer samt regnskabs- og revisionsstandarder.  

Der vil dog også blive inddraget artikler og publikationer fra anerkendte aktører i det omfang, det er 

nødvendigt. 
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2.3 Kildekritik 
Validiteten af de primære kilder og datamaterialet vurderes at være højt, fordi størstedelen stammer fra 

lovtekster samt alment kendte og benyttede regnskabsstandarder.  

I det omfang der inddrages artikler og undersøgelser, som ikke er udgivet af en offentlig myndighed, vil 

artiklen blive analyseret med en kritisk tilgang.  

Litteratur anvendt i specialet stammer fra HA og cand.merc.aud.-studiet, og det betragtes derfor allerede 

som værende accepteret som valid litteratur af andre professionelle.  

 

2.4 Kildehenvisninger 
Ved anvendelse af lovtekster anvendes en forkortelse jf. afsnit 2.6. Ved brug af litteratur, artikler og 

undersøgelser refereres til navn og år (Navn, ÅR). Ved direkte citat anvendes navn, år og sidetal. 

Såfremt der refereres til en kilde flere gange i samme afsnit, vil kilden blive refereret til med teksten 

”ibid.”. 

 

2.5 Forkortelser og indledende definitioner 
Herunder oplistes de mest anvendte forkortelser og definitioner i afhandlingen med tilhørende 

beskrivelse. 

 

Titel Forkortelse Beskrivelse 

Årsregnskabsloven ÅRL Lov nr. 323 af 11. april 2011 vedrørende 

regnskabsaflæggelse for alle erhvervsdrivende 

virksomheder som er omfattet af loven 

FSR- Danske Revisorer FSR Brancheorganisation for godkendte revisorer i 

Danmark. Foreningen varetager revisorernes 

interesser fagligt og politisk. 

International Accounting 

Standards Board 

IASB Uafhængig international organisation som er en del 

af ”International Financial Reporting Standards”, 

(IFRS) som udarbejder internationale 

regnskabsstandarder for at sikre sammenlignelighed 

imellem regnskabsaflæggelse globalt.  

International Accounting 

Standards 

IAS Internationale anerkendte standarder for 

regnskabsudarbejdelse udsendt af IASB  

Regnskabsvejledning for klasse 

B- og C-virksomheder 

RVL FSR udsender jævnligt vejledninger til fortolkning 

af Årsregnskabsloven med inspiration fra IAS. 

Regnskabsvejledningen er udarbejdet i april 2013 
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og ajourføres løbende. 

Discounted Cash Flow Model DCF-model En afkastbaseret værdiansættelsesmodel, hvor 

fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til 

nutidsværdi. 

International Standards on 

Auditing 

ISA Professionelle internationale revisionsstandarder 

udstedt af IAASB. (International Auditing and 

Assurance Standards Board). 

 

Begreber og definitioner, som der ikke redegøres for andetsteds, og som anses væsentlig for forståelsen, 

beskrives her. 

 

Definition af en klasse B-virksomhed 

Små- og mellemstore virksomheder, som har pligt til at aflægge årsregnskab efter ÅRL § 3, stk. 1, skal 

følge reglerne for regnskabsklasse B. Virksomheder hører under regnskabsklasse B, hvis de i to på 

hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser: en balancesum på 36 mio. kr., 

en nettoomsætning på 72 mio. kr., et gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på 50. (ÅRL § 

7, stk. 2).  

 

Definition af en investeringsejendom 
Der tages udgangspunkt i RVL 17, men da RVL 17 i store træk bygger på IAS 40, er der udvalgt 

segmenter af standarden til at redegøre for en investeringsejendom. I IAS 40 defineres en 

investeringsejendom således: 

”Investeringsejendomme er ejendomme (grunde eller bygninger – eller en del af en bygning – eller 

både grunde og bygninger), som besiddes (af indehaveren eller en leasingtager gennem en finansiel 

leasingkontrakt) for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele” (IAS 40.5). 

 

Definitionen i IAS 40 er mere detaljeret end i RVL 17, hvor en investeringsejendom defineres som: 

 

”Investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af 

løbende driftsafkast og/eller langsigtet kapitalgevinst ved videresalg.” (RVL 17.2.1) 

 

RVL 17.2 og IAS 40.8 oplister endvidere typer af investeringsejendomme, men denne afhandling 

afgrænser sig fra andre typer ejendomme end rene erhvervelsesejendomme, hvorfor beskrivelsen heraf 

er udeladt. 
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3. Begrebsrammen og regnskabsbruger 
I de følgende afsnit forklares begrebsrammens grundidé, som går ud på at give generelle retningslinjer 

for, hvad formålet med en årsrapport er, og det diskuteres hvilke behov der bør fokuseres på i 

årsrapporterne for at opnå størst mulig beslutningsnytte for regnskabsbrugere i virksomheder med 

investeringsejendomme.  

Begrebsrammen uddyber målsætningen for en virksomheds finansielle rapportering, som overordnet 

består i, at opfylde kravet om ”et retvisende billede”. En begrebsramme er således en ramme, der 

definerer de grundlæggende begreber, målegrundlag og sammenhænge. Som eksempel på målegrundlag 

kan nævnes dagsværdi, som også er et relevant begreb specifikt i denne afhandling, hvor der, ifølge 

Elling (2012) forstås ”det beløb hvormed et aktiv kan udveksles, eller en forpligtelse kan udlignes ved 

transaktioner imellem hinanden uafhængige parter” (s.217). 

 

Formålet med afsnittet er at give læseren en fundamental terminologi og en tydeliggørelse af de 

generelle kvalitetskrav til en årsrapport. De generelle retningslinjer og kvalitetskrav i begrebsrammen 

vil blive sammenholdt med henholdsvis processen med at udarbejde værdiansættelsen (kapitel fire), den 

regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme (kapitel fem), regnskabsbrugernes ønsker til 

information i årsrapporten (kapitel seks), Best Practice (kapitel syv) og revisors rolle i forhold til 

regnskabsaflæggelsen (kapitel ni). 

 

Begrebsrammens baggrund 

Begrebsrammen er opbygget på en normativ regnskabsteori. Normativ regnskabsteori har til formål at 

analysere sammenhængen imellem mål og midler indenfor regnskab med henblik på at opnå den bedste 

løsning, som dermed fører til størst mulig målopfyldelse (Elling, 2012). I et informationsperspektiv vil 

hypotesen være, at jo mere information der offentliggøres, jo mere informativ vil en årsrapport være 

(ibid.). 

 

Årsregnskabslovens nuværende begrebsramme er en fortolkning af FASB og IASBs begrebsrammer fra 

henholdsvis 1985 og 1989, og kan betragtes som den ”finansielle rapporterings grundlov”, som blandt 

andet har til formål at vejlede lovgivere ved udarbejdelse af regelsæt, forøge sammenlignelighed, 

modvirke enkeltpersoners særinteresser og øge regnskabsbrugeres tillid til årsrapporten (Elling, 2012).     

 

Begrebsrammens struktur 

Begrebsrammen indeholder fem niveauer; 1) brugerne og deres informationsbehov, 2) regnskabets 

kvalitative egenskaber, 3) definitioner af regnskabets elementer, 4) indregning og måling, 5) 

klassifikation. En af de grundlæggende forudsætninger behandles i niveau 2, der beskriver de 

kvalitative egenskaber, som den finansielle rapportering bør indeholde for at dække regnskabsbrugernes 
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informationsbehov og skabe størst nytteværdi. Sammen med regnskabsbrugeres informationsbehov i 

niveau 1, danner niveau 2 målsætningen for virksomhedens regnskabsproduktion og uddyber indholdet 

af et ”retvisende billede” (Elling, 2012). De efterfølgende tre niveau angiver herefter de generelle 

kriterier for at kunne implementere målsætningen om et retvisende billede i praksis. Begrebsrammen 

kan illustreres ved nedenstående figur.  

 

 
Figur 2. Egen tilvirkning. Inspiration Elling (2012) s. 197 

 

Begrebet ”et retvisende billede” uddybes indledningsvist, hvorefter der redegøres for ÅRLs 

begrebsramme, også kaldet byggeklodsmodellen. 

3.1 Et retvisende billede 
Det grundlæggende kvalitetskrav for ÅRL er kravet om ”et retvisende billede” (Elling, 2012). Kravet 

omtales også som generalklausulen. Begrebet ”et retvisende billede” stammer fra ÅRL § 11 og er et 

udtryk for, at regnskabet skal give et realistisk helhedsindtryk af den pågældende virksomheds økonomi 

til fordel for regnskabsbruger. ÅRL § 11 konkretiseres i § 12, hvoraf det fremgår, at for at årsrapporten 

opfylder generalklausulen og giver et retvisende billede, skal den ”… udarbejdes således, at den støtter 

regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger…” (ÅRL, § 12, stk. 2). 

 

Det fremgår ikke af ÅRL i nøjagtig forstand, hvad et retvisende billede er, men loven lægger i høj grad 

op til selvregulering og markedsregulering i branchen i overensstemmelse med etiske regler og 

sædvane. Ifølge Elling (2012) udgør ”det retvisende billede” de første to niveauer i begrebsrammen, 

hvorfor der fokuseres på de første to niveauer i kapitlets diskussioner.  
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3.2 Brugere og deres informationsbehov - 1.niveau 
De overordnede krav, som årsrapporten skal leve op til, før end den giver et retvisende billede, fremgår 

af ÅRL § 12.  

I § 12 stk. 2 beskrives det øverste niveau i begrebsrammen, hvilket omfatter regnskabsbrugere og deres 

informationsbehov, mens stk. 3 indeholder en række kvalitetskrav, som er begrebsrammens 2. niveau. 

Førend årsrapporten kan give ”et retvisende billede”, skal kravene således være opfyldt både i stk. 2 og 

stk. 3 (Elling, 2012). 

 

Formålet med en årsrapport er derfor at imødekomme en række behov for information om økonomiske 

forhold, som virksomhedens interessenter har, og at disse informationer kan danne grundlag for 

økonomiske beslutninger. Interessenterne i virksomheden defineres bredt i ÅRL stk. 2, som værende 

virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, lokalsamfundet mv. og andre som kan forventes at 

træffe beslutninger på baggrund af virksomhedens økonomiske stilling.  

 

Da en årsrapport ikke kan forventes at dække alle regnskabsbrugeres informationsbehov, er det alene et 

krav, at årsrapporten udarbejdes til fordel for brugernes normale informationsbehov jf. ÅRL § 12, stk. 

3, hvilket betyder, at ÅRL anlægger et ”stakeholder-perspektiv” hvor alle interessenter imødekommes, i 

modsætning til IASBs begrebsramme som anlægger et ”shareholder-perspektiv” som i højere grad retter 

sig mod investorer. Regnskabsbrugeres informationsbehov kan dermed tolkes som værende heterogent i 

ÅRL (Elling, 2012). 

  

Regnskabsbrugeres normale informationsbehov kan opsummeres til at anvendes i tre 

beslutningssituationer; 1) Prognoseopgaven, 2) Kontrolopgaven og 3) Fordelingsopgaven. (Elling, 

2012) 

 

Prognoseopgaven 

Prognoseopgaven har til formål at støtte regnskabsbruger i deres vurdering af virksomhedens evne til at 

generere nettopengestrømme i fremtiden. Dette afspejles primært i virksomhedens formueforhold i 

balancen i form af aktiver, gæld og egenkapital. Herefter har kontrolopgaven som sekundær opgave at 

give regnskabsbruger oplysninger omkring virksomhedens præstationer i resultatopgørelsen. 

Oplysningerne skal tilsammen danne grundlag for, at regnskabsbruger rationelt kan vurdere 

forventningerne til virksomhedens evne til at genere fremtidige pengestrømme. Nytten af den 

prognoseinformation der gives via regnskabet til bruger, afhænger af den beslutningsmodel som den 

pågældende regnskabsbruger anvender. I et informationsperspektiv overlades eksempelvis 

værdiansættelsen af et givent aktiv til regnskabsbruger, hvorfor dennes værdiansættelse er afhængig af 

den information der i regnskabet gives til prognoseformål. (Elling, 2012). 
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Informationen der gives til prognoseformål, må i et heterogent perspektiv antages at have forskellig 

betydning, afhængig af hvilken regnskabsbruger der søger informationen: (ikke udtømmende)  

 

Virksomhedsdeltagere vil være interesseret i at se, hvor stort et afkast en given investering giver i 

forhold til andre investeringsmuligheder. 

Långivere og leverandører ønsker et indblik i risikoen ved at yde virksomheden lån eller kredit. 

 

Kontrolopgaven 

Hvor prognoseopgaven er fremadrettet, er kontrolopgaven bagudrettet og henviser til ledelsens evne til 

at forvalte virksomhedens ressourcer forsvarligt. Her går interessen på, om virksomhedens ledelse 

anbringer de tilgængelige midler lønsomt, og om virksomhedens evne til at generere pengestrømme kan 

tilskrives ledelsen og dennes forvaltning af ressourcerne, eller om evnen til at generere pengestrømme 

er forårsaget af forhold, som ledelsen ikke har haft indflydelse på (Elling, 2012). 

 

Fordelingsopgaven 

Fordelingsopgaven henviser til virksomhedens evne til at fordele midler til virksomhedens 

interessenter. Det kan eksempelvis være udlodning af overskud til ejerne. (Elling, 2012). 

 

Diskussion af regnskabsbrugeres vægtning af prognose-, kontrol-, og fordelingsopgaven 
Det vurderes indledningsvist, som beskrevet i afgrænsningen, at de primære regnskabsbrugere i 

ejendomsselskaber, navnligt små- og mellemstore ejendomsselskaber, består af virksomhedsdeltagere 

(herunder også investorer) og långivere. 

I små- og mellemstore ejendomsvirksomheder er selve driften af virksomheden ofte overladt til eksterne 

administrationsselskaber. Driften er ofte meget forudsigelig, da ejendommene indeholder få lejemål, og 

budgetteringen af lejeindtægter, og dertilhørende udlejnings- og vedligeholdelsesomkostninger kan 

foretages i længere tidshorisonter. Ukendte faktorer som indgår i budgetteringen kan være udviklingen i 

markedslejen, udviklingen i renten og finansieringsmulighederne.  

Da selve budgetteringen af pengestrømme kan forudsiges forholdsvis præcist, vil prognoseopgaven i 

ejendomsselskaber ofte have begrænset værdi for regnskabsbruger. Det vurderes derimod, at 

regnskabsbrugere vil have størst interesse i kontrolopgaven for at kunne vurdere, om ledelsen (eller en 

administrator) har forvaltet ressourcerne lønsomt, eller om en udvikling skyldes markedet generelt.  

 

I forhold til fordelingsopgaven er der i små- og mellemstore ejendomsselskaber ofte ingen lønnet 

ledelse, og fordelingen til administrator vil blive dækket under kontrolopgaven. 

I nogle situationer, navnlig i ejendomsselskaber, er investeringen foretaget igennem skattemæssigt 

transparente enheder, og fordelingsopgaven bliver derfor mere interessant for investor, da dennes 
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private skattebilag og skatteudskydelse er påvirket af ejendomsselskabets overskud og de foretagne 

skattemæssige afskrivninger på ejendommen.   

 

Regnskabsbrugere, der har ydet kredit til virksomheden (långivere), herunder særligt penge- og 

realkreditinstitutter, vil, på trods af eventuelle sikringsakter, have et behov for at føre løbende tilsyn 

med virksomhedens økonomiske udvikling, navnligt de aktiver, i hvilke de har foretaget sikringsakt. 

Långiveres informationsbehov bedømmes derfor at være rettet mod prognose- og kontrolopgaven, fordi 

långiver ønsker indsigt i virksomhedens evne til at generere pengestrømme samt om virksomheden er i 

stand til at honorere dens forpligtelser, før end ny kredit forhandles. 

3.3 Regnskabets kvalitative egenskaber - 2. niveau 
Af ÅRL § 12, stk. 3 fremgår det, at årsrapporten skal oplyse om forhold, der er sædvanlige for 

regnskabsbruger (relevans), og at oplysningerne skal være pålidelige (validitet) i forhold til, hvad 

regnskabsbruger normalt forventer af en årsrapport. Kravene skal være opfyldt, for at årsrapporten giver 

et retvisende billede. Kvalitetskravene kan skematiseres som vist i nedenstående figur. 

 
Figur 3. Elling (2012) s. 204 

 

 

Elling (2012) opstiller kvalitetskravene i henholdsvis fundamentale egenskaber og forstærkende 

egenskaber. 

 

Fundamentale egenskaber 

Ved relevans forstås, at den information regnskabsbruger får fra årsrapporten, skal kunne gøre en 

forskel for regnskabsbrugers beslutning angående ressourceallokering (Elling, 2012). Dette vil sige, at 
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informationen skal kunne anvendes af regnskabsbruger til at bedømme virksomhedens evne til at 

generere pengestrømme (prognoseopgaven) samt ledelsens forvaltning heraf (kontrolopgaven). 

Ved validitet forstås, at de økonomiske forhold i den finansielle rapportering gengives fuldstændigt, 

neutralt og fejlfrit (ibid.).  

En valid gengivelse af de finansielle forhold vil således være, at det tilstræbes ikke at farve 

rapporteringen fordelagtigt eller ufordelagtigt, og at de oplysninger, der gengives, ikke er fejlbehæftet i 

en sådan grad, at en ændring af oplysningerne ville ændre regnskabsbrugers økonomiske beslutninger 

(ibid.). Det vil sige, at et minimum af fejl er accepteret, da en rapportering aldrig kan være helt fejlfri, 

navnligt ved skønsmæssige opgørelser. 

 

Forstærkende egenskaber 

For at sikre og forøge nytteværdien af den finansielle rapportering kan de fundamentale egenskaber 

udbygges med forstærkende kvalitative egenskaber. Herunder uddybes de forstærkende egenskaber, 

som er gengivet grafisk i figur 3.   

 

Sammenlignelighed: Rapporteringens nytteværdi vil være væsentlig begrænset, såfremt der ikke er 

mulighed for at sammenligne imellem virksomheder. (Elling, 2012) 

Konsistens: Kravet indebærer, at aktiver og forpligtelser skal indregnes konsistent i regnskabet, hvilket i 

praksis betyder, at der skal anvendes det samme målegrundlag for alle aktiver og/eller forpligtelser, som 

hører under samme kategori, at der skal være kontinuitet i anvendt regnskabspraksis. (Elling, 2012) 

Verificerbarhed: Er en forstærkende, men ikke nødvendig egenskab for at kunne opnå validitet. Kravet 

har primært været rettet mod det præstationsorienterede regnskabsparadigme, hvor regnskabsposter skal 

måles objektivt. I det formueorienterede paradigme er der ikke én sandhed, når man måler usikre 

værdier, hvorfor sandheden i højere grad er den som flest aktører er enig i. (Elling, 2012) 

Rettidighed: Informationen skal være til rådighed når regnskabsbruger skal anvende denne, ellers er 

informationen ubrugelig. (Elling, 2012) 

Forståelighed: Årsrapporten skal være udarbejdet på en klar og overskuelig måde. Klarhed betyder, at 

årsrapportens udsagn og væsentlige bestanddele ikke må være tvetydige eller vildledende. (Elling, 

2012) 

 

Grundlæggende forudsætninger 

Foruden de nævnte kvalitetskrav er der i ÅRL en række grundlæggende forudsætninger, som skal være 

opfyldt, for at årsrapporten kan opfylde sit formål om, at oplysningerne heri er relevante og valide 

(troværdige).  

 

Going concern: fremgår af ÅRL § 13 stk. 1, nr. 4 og indeholder en forudsætning om, at virksomheden 

aflægger regnskab under forventning om at fortsætte driften. Såfremt virksomheden ikke aflægger 
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årsrapporten med fortsat drift for øje, vil en måling af aktiver og forpligtelser være væsentlig 

anderledes. Forudsætningen for fortsat drift skal vurderes og være til stede på tidspunktet for 

regnskabsudarbejdelsen (Karnov, lovkommentarer til ÅRL). 

Periodisering: fremgår af ÅRL § 13 stk. 1, nr. 6. Princippet indebærer, at transaktioner, værdiændringer 

og begivenheder skal indregnes, når de indtræffer uanset betalingstidspunkt, herunder også op- og 

nedskrivninger af aktiver og forpligtelser til dagsværdi (Karnov, lovkommentarer til ÅRL). Princippet 

indebærer, at indtægter og omkostninger, som ligger uden for regnskabsåret, skal periodiseres og 

afsættes som skyldig post eller tilgodehavende i balancen, såfremt betalingen foreligger i regnskabsåret. 

Bruttoprincippet: Kravet indebærer, at alle transaktioner, værdiændringer og begivenheder skal måles 

selvstændigt, uden hensyntagen til andre poster, og de må ikke modregnes heri (Karnov, 

lovkommentarer til ÅRL). Kravet fremgår af ÅRL § 13 stk. 1, nr. 8. 

 

Tærskelværdier 

Elling (2012) anvender betegnelsen tærskelværdier om henholdsvis væsentlighed og nytteværdi. 

Tærskelværdierne benyttes til at undgå overinformering til regnskabsbruger i regnskabet. 

 

Væsentlighedskravet fremgår af ÅRL § 13 stk. 1, nr. 3. Væsentlighed kan udtrykkes ved, at en eventuel 

udeladelse af en information kan medføre en anden opfattelse, eller kan resultere i en anden beslutning 

for regnskabsbruger. Kravet gælder ikke alene beløbsmæssige oplysninger, men i lige så høj grad 

oplysninger, der indgår i noter eller i ledelsesberetningen.  

 

Nytteværdi er et udtryk for, at regnskabsudarbejder ikke skal pålægges omkostninger i forbindelse med 

udarbejdelsen af regnskabet, som ikke står mål med regnskabsbrugernes nytteværdi af rapporteringen. 

 

Regnskabet skal således ikke angive oplysninger, som ikke er væsentlige, og som dermed ikke kan 

bidrage til regnskabsbrugeres nytteværdi af rapporteringen. At tærskelværdierne skal være overholdt, 

kan i høj grad ses i sammenhæng med de senere års lempelse af revisions- og regnskabspligten for 

mindre virksomheder, hvor man forsøger at fritage virksomhederne for omkostninger, der ikke bidrager 

til nytteværdien for regnskabsbruger.  

 

Diskussion af regnskabsbrugeres vægtning af de kvalitative egenskaber 
Jeg vil i det følgende afsnit diskutere, hvilke kvalitative egenskaber der vurderes at være vigtigst for 

regnskabsbrugere af den finansielle rapportering i klasse B-virksomheder med investeringsejendomme. 

Det er tidligere vurderet, at det primære formål med den finansielle rapportering for 

virksomhedsdeltagerne i dette segment er at få afdækket informationsbehovet i forhold til 
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kontrolopgaven, herunder en indsigt i om driften lever op til det budgetterede, og at 

virksomhedsdeltagere i et mindre omfang benytter rapporteringen til prognose- og fordelingsopgaven. 

 

I modsætning til den præstationsorienterede tilgang, hvor aktiver måles efter den systematiske 

levetidsbestemte alder, vil aktiver i en formueorienteret tilgang blive målt til dagsværdi, hvor 

dagsværdireguleringer der foretages på et givent aktiv (eller forpligtelse) har modpost i driften. 

Virksomhedens drift indeholder dermed værdireguleringer fra balanceposter, hvilket gør det vanskeligt 

for en regnskabsbruger at foretage en rationel vurdering af den reelle drift, det vil sige virksomhedens 

evne til at generere pengestrømme. Regnskabsudarbejder skal derfor vægte de kvalitative egenskaber 

højt for at sikre en minimal usikkerhed omkring værdiansættelsen af regnskabets poster. 

 

Af samme årsag bør regnskabsudarbejder ved vurdering af de fundamentale egenskaber sikre en valid 

(troværdig) præsentation, herunder navnligt neutral og fejlfri information, da regnskabsbrugeres 

opmærksomhed bliver rettet mod usikkerheden i de skønsmæssige opgørelser. 

Et eksempel på en valid præsentation i en formueorienteret tilgang, kan være at oplyse regnskabsbruger 

behørigt om forudsætningerne for opgørelse af en dagsværdi, det anvendte forrentningskrav, og 

eventuel en indarbejdelse af en følsomhedsanalyse. På denne måde kan regnskabsudarbejder orientere 

regnskabsbruger om risikoprofilen for aktivet/forpligtelsen og illustrere den alternative værdi, såfremt 

risikoprofilen skønnes at være anderledes. 

 

Desuden bør udarbejdelsen sikre en høj grad af bekræftelsesværdi (relevans) i forhold til, at 

regnskabsbruger skal kunne vurdere (kontrollere) ledelsens forvaltning af de økonomiske ressourcer. 

Eksempler på information med høj bekræftelsesværdi i forhold til kontrolopgaven er informationer, som 

kan gøre en forskel for regnskabsbrugers økonomiske beslutning. Det kan være information omkring 

karakteristika for en ejendom, samt hvilke attributter der indgår i værdiansættelsen af en ejendom. Det 

kan også være tilføjelse af notespecifikationer og en mere fyldestgørende klassifikation af regnskabets 

poster. 

 

De forstærkende kvalitative egenskaber vil være vigtige for regnskabsbruger, herunder særligt 

sammenlignelighed og konsistens, fordi egenskaberne formodes at gøre en forskel for regnskabsbruger, 

da denne skal være i stand til at sammenligne porteføljer (sammenlignelighed) og kunne bedømme, om 

værdiansættelsen af en ejendom skyldes ændring i forudsætninger (konsistens), for eksempel afkastkrav 

eller benchmarking. Som følge af at de forstærkende egenskaber er vurderet væsentlige, er dette 

parameter medtaget i afhandlingens case-undersøgelse, hvor det kvalitativt vurderes, om de inddragne 

årsrapporter efterlever kravet om konsistens (kontinuitet). 
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Fra långivers side er det primære fokus at minimere risikoen for tab. Det betyder at långiver vil 

fokusere på, at regnskabets poster i en væsentlighedsbetragtning, er opgjort korrekt. Långivers behov er 

derfor i høj grad sammenligneligt med virksomhedsdeltagerne. Derfor imødekommes långivers behov 

såfremt usikkerheden ved opgørelsen af værdier formindskes, hvilket dermed opfylder dennes 

kontrolbehov. 

 

3.4 Implementering i praksis 

Definitioner af regnskabets elementer - 3. niveau 
Af ÅRL bilag 1 C fremgår definitioner på årsrapportens elementer. Definitionerne er hovedsageligt 

anvendelige på balanceposter, da indtægter og omkostninger er defineret med udgangspunkt i aktiver og 

forpligtelser, eftersom transaktioner og begivenheder, der kan ændre et aktiv eller en forpligtelse, 

indregnes i resultatopgørelsen som indtægt eller omkostning. 

 

Indregning og måling - 4. niveau 
Indregning og måling skal ske i årsrapporten, når det er a) sandsynligt, at virksomheden vil modtage 

økonomiske fordele eller afgive økonomiske ressourcer, og b) hvis værdien af aktiverne eller 

forpligtelserne kan måles pålideligt(ÅRL § 33).  

Målingen af et aktiv eller en forpligtelse er tæt forbundet med indregningen, da målingen skal kunne 

opgøres pålideligt. Aktiver og forpligtelser kan måles til kostpris eller dagsværdi (herunder også 

kapitalværdi, nettorealisationsværdi og markedsværdi). 

 

Klassifikation – 5. niveau 
For at imødekomme regnskabsbrugers behov tilfredsstillende og derved give bedst mulig indsigt i 

ledelsens forvaltning af ressourcer, skal posterne i begrebsrammens øvrige niveauer organiseres bedst 

muligt i resultatopgørelsen, balancen og eventuel pengestrømsopgørelse. Posterne skal eksempelvis 

opdeles efter indtægter/omkostninger (realiserede/urealiserede) i resultatopgørelsen, efter funktion eller 

formål i aktiverne eller efter forfaldstidspunkt i forpligtelserne. Kriterier for klassifikationer fremgår af 

ÅRL bilag 2. 
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3.5 Delkonklusion 
På baggrund af redegørelsen for begrebsrammen samt diskussion af regnskabsbrugeres 

informationsbehov kan processpørgsmål ét besvares. 
 

1. Hvad er de generelle kvalitetskrav til en årsrapport efter Årsregnskabsloven, og hvilke krav er 

særlig relevante for regnskabsbruger i en klasse B-virksomhed med investeringsejendomme? 

 

De generelle kvalitetskrav til en årsrapport efter begrebsrammens retningslinjer er, at årsrapporten skal 

give et ”retvisende billede”.  

 
Begrebsrammen sammensættes af fem niveauer.  

Det øverste niveau ”brugerne og deres informationsbehov” fokuserer på regnskabsbrugernes behov for 

information angående ledelsens evne til at allokere, forvalte og fordele virksomhedens ressourcer.  

 

I det andet niveau uddybes, at den finansielle rapportering skal være troværdig og relevant.  

En troværdig præsentation opnås, når de økonomiske forhold gengives fuldstændigt, neutralt og fejlfrit. 

Ved relevant forstås, at den information, som regnskabsbruger får i årsrapporten, skal kunne gøre en 

forskel for regnskabsbrugers valg af ressourceallokering, fordelt på henholdsvis prognoseværdi og 

bekræftelsesværdi.  

 

De første to niveauer ”brugerne og deres informationsbehov” og ”regnskabets kvalitative egenskaber” 

danner tilsammen målsætningen for regnskabsproduktionen og dermed ”det retvisende billede”.  

De resterende niveauer angiver kriterierne for implementering af de øverste to niveauer. 

 

Regnskabsbruger vurderes primært at være investorer og långivere. Regnskabsbrugeres 

informationsbehov er primært rettet mod kontrolformål, som delvist også opfylder prognoseopgaven og 

fordelingsopgaven.  

Regnskabet bør derfor udarbejdes så regnskabsbrugers kontrolbehov tilgodeses. Ydermere ønsker 

regnskabsbrugere, at værdiansættelse af posterne i regnskabet er forbundet med så lille usikkerhed som 

muligt, og at rapporteringen er neutral og fejlfri. 

 

For at imødekomme disse informationsbehov, bør der benyttes indregningskriterier og målegrundlag 

hvor en valid præsentation, herunder særligt fuldstændig, neutral og fejlfri information, tillægges høj 

betydning. Der bør også lægges vægt på sammenlignelighed og kontinuitet i rapporteringen. 

Afhandlingens fokus vil derfor primært være de øverste to niveauer i begrebsrammen. 
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4. Værdiansættelse af investeringsejendomme 
Der vil i dette afsnit blive analyseret, vurderet og redegjort for de modeller, der anvendes til den 

regnskabsmæssige værdiansættelse af investeringsejendomme. Som beskrevet i afhandlingens 

afgrænsning, vil der blive fokuseret på normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen. 

 

Kapitlet er opdelt således, at der indledningsvist redegøres for modellerne. Herefter diskuteres fordele 

og ulemper ved modellerne, og der opstilles et eksempel på værdiansættelsen med begge modeller. Til 

sidst vurderes nytteværdien for regnskabsbruger af begge modeller. 

 

Formålet med kapitlet er således, at delagtiggøre læseren i de skønsmæssige betragtninger der laves i 

processen med at værdiansætte, og vurdere hvilken værdiansættelsesmodel, der bedst tilgodeser 

regnskabsbrugers behov for et retvisende billede i overensstemmelse med begrebsrammens 

kvalitetskrav.  

 

4.1 Kriterier for anvendelse af dagsværdimodeller 
For at indregne investeringsejendomme til dagsværdi er det ifølge ÅRL § 38 et krav, at virksomhedens 

hovedaktivitet er investeringsaktivitet. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme 

uddybes i kapitel 5.  

Af RVL 17.3.3 fremgår det, at dagsværdien kan bestemmes ud fra et effektivt marked. Hvis der ikke 

eksisterer et effektivt marked, kan dagsværdien bestemmes ud fra den diskonterede kapitalværdi ved 

brug af anerkendte værdiansættelsesmetoder.  

 

Kapitalværdien (dagsværdien) bestemmes ud fra de fremtidige pengestrømme, som tilbagediskonteres 

til nutidsværdi ved brug af en diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren fastsættes ud fra et 

markedsbaseret forrentningskrav for den enkelte ejendom. Satsen afspejler markedsvurderinger af 

usikkerheden forbundet med beløb og pålidelige skøn og tidspunkt for pengestrømmen. Selve 

pengestrømmen afspejler ind- og udbetalinger, herunder lejeindbetalinger, genudlejning af ikke-

udlejede lokaler og omkostninger forbundet med driften af ejendommen (ibid.). 

 

Dagsværdien afspejler derfor de nuværende lejeindtægter og markedets forventninger til fremtidige 

lejeindtægter under hensyn til ejendommens stand, beliggenhed og karakteristika (ibid.). 

 

Dagsværdien skal afspejle værdien af ejendommen på balancedagen og må således ikke afspejle 

fremtidige forbedringer (ibid.). 
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Da der næsten aldrig eksisterer et effektivt marked for værdiansættelse af investeringsejendomme3, bør 

værdiansættelsen altid indeholde en diskonteret kapitalværdiopgørelse, eventuelt suppleret med en 

uvildig vurdering fra en sagkyndig eller med en tilnærmet salgsværdi ved brug af sammenlignelige 

multipler som ”fornuftskontrol” af den bogførte værdi.  

  

Der kan derfor af RVL 17 udledes et ”dagsværdihierarki” jf. nedenstående: 

• Den mest korrekte opgørelse af dagsværdien vil være den tilnærmede salgsværdi imellem en 

villig køber og sælger på et effektivt marked. 

• Hvis der ikke er et effektivt marked, skal kapitalværdien opgøres, jf. tidligere beskrivelse 

• Multipler som pris pr. m2 på lignede ejendomme kan anvendes som ”fornuftskontrol”. 

4.2 Normalindtjeningsmodellen 
Normalindtjeningsmodellen er baseret på den normale indtjening, som generes årligt på en 

investeringsejendom. Værdiansættelsen sker via tre faser: 

 

• Fase 1: er opgørelsen af det årlige driftsafkast. 

• Fase 2: er fastsættelsen af forrentningskravet, der er fastsat på baggrund af risikoen på den 

enkelte ejendom, og beregning af ejendommens værdi før reguleringer. 

• Fase 3: foretages reguleringer i form af tillæg og fradrag til den opgjorte værdi  

(Ejendomsforeningen Danmark, 2013).  

 
I det følgende gennemgås faserne, hvorefter den beregnede kapitalværdi fremkommer. 

4.2.1 Fase 1 
Indledningsvist defineres det budgetterede driftsafkast (nettodriftsresultat): 

 

+ Lejeindtægter (markedsleje) 

+/- Regulering af forventet markedsleje 

= Markedsleje 

- Vedligeholdelsesomkostninger* 

- Administrationsomkostninger* 

- Ejendomsskatter, afgifter og andre omkostninger 

= Budgetteret driftsafkast (nettodriftsindtægt)  

(Ejendomsforeningen Danmark, 2013) 

 

*fratrækkes kun såfremt omkostningerne ikke betales af lejer 

                                                
3 Et eksempel på et effektivt marked kan være, hvis virksomheden har to fuldstændige identiske ejendomme, som sælges umiddelbart i 
forlængelse af hinanden. Her kan salgsprisen på den første solgte ejendom anvendes til værdiansættelse af den anden ejendom. 
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Lejeindtægterne opgøres på baggrund af indgåede lejekontrakter og reguleres til markedsleje. Herunder 

medtages også forventede lejeindtægter for eventuelt ikke-udlejede arealer. Det må antages, at de 

konkrete lejeindtægter kan aflæses af de eventuelle lejekontrakter, der foreligger, hvorimod det kan 

være mere vanskeligt at fastlægge de ikke-udlejede arealer til markedsleje ved udlejning, da det 

indebærer et skøn fra ledelsen over, hvornår udlejning finder sted, og til hvilken leje udlejning kan ske. 

Ydermere må det tages med i vurderingen, om årsagen til, at de ikke udlejes, kan være mangel på 

efterspørgsel. 

 

Omkostninger til beregning af driftsafkastet skal være de budgetterede omkostninger. Der kan i 

beregningen argumenteres for, om generelle administrationsomkostninger bør indgå, da driften af 

ejendommen ikke nødvendigvis forudsætter, at der er en administration. Det kan eksempelvis være, at 

virksomheden, som ejer ejendommen, er underlagt revisionspligt, og at en del af de 

revisionsomkostninger mv. dermed henføres til beregningen. Men det er ikke sikkert, at en villig køber 

er underlagt revisionspligt, og at denne har lavere administrationsomkostninger. I det tilfælde ville de 

højere administrationsomkostninger indgå i beregningen og dermed blive afspejlet i dagsværdien, 

hvilket måske vil give et forvrænget billede.  

  

Såfremt dele af ovenstående parametre ikke er tilgængelige, eksempelvis hvis der ikke er udarbejdet 

budget, kan der anlægges en skønsmæssig vurdering eller anvendes markedspriser som benchmarking. 

 

4.2.2 Fase 2 
I den anden fase defineres ejernes forrentningskrav. Forrentningskravet er det afkast, der kompenserer 

for investors risici. Når risikoen stiger, bør kompensationen fra investeringen ligeledes stige. 

Forrentningskravet kan sammenlignes med en alternativ risikofri investering, som oftest vil være lig 

med en 10-årig statsobligation, eller en nulkuponobligation (også kaldet den risikofrie rente) tillagt en 

faktor for eventuelle yderligere risikofaktorer (Ejendomsforeningen Danmark, 2013). 

Såfremt der anvendes den effektive rente for en obligation skal denne afspejle en modenhed, der svarer 

til investeringshorisonten (Berk et. al). 

Der er flere faktorer, der har direkte eller indirekte indflydelse på forrentningskravet. Nedenfor vises en 

opstilling fra Ejendomsforening Danmark med risikofaktorer, der påvirker forrentningskravet: 
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Figur 4. Kilde: Ejendomsforening Danmark (2013) s. 10 

 

 

Som det fremgår af redegørelsen og ovenstående model, består forrentningskravet af den risikofrie 

rente, markedsrisici og specifikke risici for den enkelte ejendom. 

 

Den risikofrie rente kan som tidligere nævnt være et udtryk for bruttoafkastet på middellange 

statsobligationer, eller den effektive rente på en nulkuponobligation. Den risikofrie rente indgår i 

forrentningskravet, da renten afspejler den alternative risikofrie investering, investorerne kunne have 

lavet (Ejendomsforening Danmark, 2013). 

Løbetiden på en obligation der indgår i beregningen som en risikofri rente, skal afspejle tidshorisonten, 

og dermed være lig med budgetperioden. Dette for at undgå rentearbitrage (Berk et al.). 

 

Markedsrisici er den anden gruppe af risikofaktorer og er et udtryk for de generelle risici forbundet med 

denne type af investeringer på markedet. Det kan eksempelvis være en sammenligning med andre typer 

investeringer såsom aktier og obligationer. Risikoen ved denne type af investeringer udledes 

matematisk på baggrund af risikoen i andre typer af investeringer. Faktorer, der påvirker risikoen i 

denne gruppe, er eksempelvis, at ejendomme er illikvide i forhold til værdipapirer, at der er risiko 

forbundet med skøn over markedslejeforventninger og ikke mindst risikoen for, at demografien og 

infrastrukturen i geografiske områder kan ændre sig over tid og dermed påvirke efterspørgslen 

(Ejendomsforening Danmark, 2013). 

 

Specifikke risici afspejler risikoen for den enkelte ejendom og er derfor ikke markedsrelaterede eller 

usystematiske risikofaktorer. Det kan eksempelvis være risikoen for, at lejeren ikke betaler 

(aftalerisiko), mulighed for tomgangsleje, administration og vedligeholdelse samt en eventuel 

ufordelagtig sammensætning af lejere. 
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Manglende lejebetalinger kan påvirke den forventede pengestrøm direkte, og risikoen bør derfor tages 

med i betragtning. De konkrete lejere har derfor stor betydning for prisfastsættelsen. Lejere, der med 

mellemrum er illikvide, vil udgøre en større driftsrisiko end likvide lejere. Af samme årsag vil en 

uopsigelig lejekontrakt med en offentlig lejer være forbundet med meget lille risiko, da lejebetalingen 

garanteres af den danske stat.  

 

Genudlejning af ejendommen og de alternative anvendelsesmuligheder er også væsentlige for de 

specifikke risici. Risikoen for manglende genudlejning er selvsagt forbundet med ejendommens 

geografiske beliggenhed, men også ejendommens anvendelsesmuligheder i form af eventuelle 

begrænsninger er væsentlige (ibid.). Ejendommen kan eksempelvis være indrettet specielt til industri og 

derfor være uanvendelig til kontor, eller der kan være begrænsninger i anvendelsen som følge af 

lokalplaner. 

 

I specifikke karakteristika for ejendommen bør det også undersøges, om ejendommen har et større 

potentiale end lignende ejendomme. Eksempelvis kan der være en fordelagtig lokalplan, der gør, at en 

industriejendom kan udstykkes som flere små ejendomme, hvilket dermed måske adskiller ejendommen 

fra andre typer ejendomme med ellers samme karakteristika.  

 

Der kan være fordele ved en diversifikation i lejestrukturen. Risikoen ved en ensidig struktur rettet mod 

specifikke brancher, kan, i et tænkt eksempel, være risikoen ved, at alle lejemål udlejes til 

virksomheder, der fremstiller telefonbøger, mens udviklingen går mod digitalt opslag på nettet.  

 

Alle ovenstående risikofaktorer kan påvirke ejernes forrentningskrav, og det kan derfor være kompleks 

at beregne forretningsfaktoren kvantitativt.  

 

For at beregne forrentningskravet kræves der indsigt i flere samfundsmæssige faktorer, herunder 

forventninger til udviklingen i samfundet, renteudvikling, ændringer i lovgivning mv., og beregningen 

af diskonteringssatsen kan derfor også være genstand for en mulig fejlagtig skønsmæssig vurdering. Af 

samme årsag udvikles der professionelt forslag til benchmark-forrentningskrav, som kan anvendes i 

beregningen. Som eksempel kan nævnes Colliers Hans Vestergaard A/S, der hvert kvartal udgiver 

”Colliers MarkedsPuls”, som er et redskab til brug for værdiansættelse af fast ejendom. 

Markedsrapporten indeholder niveauer fordelt på kategorierne ”Bedste”, ”Standard” og ”Under middel” 

for forventet forrentningskrav og markedsleje vist på udvalgte områder i Danmark. Niveauerne er 

baseret på kvantitative analyser, markedskendskab, handler og lejekontrakter (Colliers MarkedsPuls, 1. 

kvartal 2015). 
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Med Colliers niveauer kan en virksomhed ”nøjes” med at fastslå deres niveau inden for et geografisk 

bestemt område som for eksempel København (indre by) eller København (forstæderne) og anvende 

forrentningsfaktoren for det givne niveau. 

 

Hvis en ejendom ikke indgår i et begrænset geografisk område i markedsrapporternes benchmark, kan 

et lignede geografisk område med samme karakteristika (demografi, logistik og beliggenhed) alternativt 

anvendes, dog anlagt en fornuftskontrol. 

4.2.3 Fase 3 
I den tredje fase af værdiansættelsen i normalindtjeningsmodellen reguleres der i form af tillæg og 

fradrag på værdien. Følgende forhold kan give anledning til at korrigere værdien (Ejendomsforeningen 

Danmark, 2013) (ikke udtømmende): 

- Fradrag for tomgang 

- Udskudt vedligeholdelse 

+ Forrentning af deposita 

-/+ Fradrag/tillæg for lavere/højere leje 

 

I tredje fase korrigeres for den lejeindtægt, som eventuelt tidligere er indregnet til markedsleje for 

uudlejede arealer, og ydermere indregnes de omkostninger, som en lejer ville have betalt, men som 

ejendommen selv har betalt i perioden, hvor et areal ikke har været udlejet. 

 

Udskudt vedligeholdelse er et udtryk for en fremtidig planlagt vedligeholdelsesudgift. 

Et eksempel herpå kan være at en ejendoms tilstandsrapport i forbindelse med et salg afslører at 

ejendommens facade skal renoveres inden for en kort årrække, og at denne faktor ikke var medregnet i 

den oprindelige kalkulerede pris. En investor vil dermed kræve kompensation for den udskudte 

vedligeholdelse som påhviler ejendommen, og dette bør således fragå værdien af ejendommen. 

 

Der skal reguleres for forrentning af deposita og faste forudbetalinger. Indeståender vil give en 

renteindtægt ved erhvervelse af ejendommen og vil derfor give en positiv effekt på pengestrømmene og 

dermed ejendommens nutidsværdi. 

 

I tilfælde af at der er forskel mellem den aktuelle lejeindtægt og markedslejen for en tilsvarende 

ejendom, skal der reguleres herfor. 

 

Dagsværdien kan herefter opgøres efter ovenstående metode. 
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4.2.4 Praktisk eksempel ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen 
På baggrund af elementerne i normalindtjeningsmodellen illustreres nedenfor et praktisk taleksempel på 

værdiansættelse. Der anvendes illustrative indtægter, udgifter og fradrag/tillæg, men der anvendes en 

reel forrentningsfaktor fra Colliers MarkedsPuls 1. kvartal 2015. Efterfølgende illustreres forskellen i 

den bogførte værdi, såfremt der anlægges forkerte skønsmæssige vurderinger i processen. 

 

I eksemplet tages der udgangspunkt i en industriejendom beliggende i Kokkedal. Der er flere 

ejendomme af samme type i området, og ejendommen beskrives af ledelsen som værende i god stand og 

på en god beliggenhed, hvorfor Colliers ”standard” niveau kan anvendes i eksemplet. Af Colliers 

fremgår ikke forrentningskrav for Kokkedal, men for ”forstæder nord” hvorfor denne anvendes. 

Forrentningskravet er af Colliers sat til 8,25 % (Colliers MarkedsPuls, 1. kvartal 2015).  

 

 
Figur 5. Egen tilvirkning. 

 

Budgetforudsætninger for 2015
Konsekvens- 
eksempel

t.kr t.kr
Fase I
Indtægter
Lejeindtægt 15.000     15.000        
Markedsleje uudlejede arealer, skøn 700          700             

Indtægter i alt 15.700     15.700        

Omkostninger
Driftsomkostninger -4.000      -4.000         
Vedligeholdelsesomkostninger -2.000      -2.000         
Administrationsomkostninger* -500         -500            

Omkostninger i alt -6.500      -6.500         

Nettodriftsresultat 9.200      9.200         

Fase II
Forrentningskrav 8,25% 7,75%

Markedsværdi før reguleringer 111.515 118.710    

Fase III
Fradrag for tab på ikke udlejede arealer, 1 år -700         -700            
Fradrag, udskudt vedligeholdelse -3.000      -3.000         
Beregnet kapitalværdi (dagsværdi) 107.815 115.010    

Eventuelt afrundet 107.800   115.000      

* Kan eventuelt udlades, afhængig af karakter

Eksempel på værdiansættelse af investeringsejendom
Normalindtjeningsmodellen
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I eksemplet i figur 4 bliver den kapitaliserede dagsværdi på ejendommen 107,8 mio. kr., men den 

indeholder en række skøn. I beregningen vil lejeindtægten kunne aflæses af lejekontrakten med de 

nuværende lejere, men regulering til markedsleje på uudlejede arealer vil kræve, at man benytter 

benchmarking-tal fra eksempelvis Colliers MarkedsPuls, som i deres rapporter viser gennemsnitlig 

forventet leje pr. m2 i de givne geografiske områder. 

Ydermere kan ejendommens karakteristika gøre, at man slet ikke kan opnå markedslejen ved 

genudlejning.  

En anden faldgruppe er kvantificering af ejendommen i Colliers niveauer. Ejendommen skal placeres i 

et geografisk område og efter stand. I det givne eksempel er ejendommen i Kokkedal anvendt med 

kategorien ”standard”, men Colliers niveauer indeholder kun ”forstæder nord”, og der er en væsentlig 

forskel i udlejningsmuligheder, afhængig af om ejendommen er placeret i Kokkedal, som ligger 25 km 

nord for København eller eksempelvis Helsingør, som ligger 45 km nord for København. Ydermere er 

det ledelsen, der vurderer om ejendommens stand og beliggenhed er ”bedste”, ”standard” eller ”under 

middel” jf. Colliers niveauer. Hvis ejendommen i stedet vurderes at være i niveauet ”god” under 

”forstæder nord”, vil forrentningskravet være 7,75 %, og ejendommens dagsværdi bliver med de samme 

forudsætninger 115 mio. kr. Det vil sige en dagsværdi, der er 7 mio. kr. højere, end hvis niveauet 

”standard” er valgt.  

 

4.2.5 Vurdering af normalindtjeningsmodellen 
Følgende afsnit har til formål at vurdere fordelene og ulemperne ved anvendelse af 

normalindtjeningsmodellen til opgørelse af dagsværdi. 

 

Normalindtjeningsmodellen er relativ simpel at opstille og tjener derfor det formål at være brugbar for 

stort set alle med blot en smule regnskabsforståelse, da størstedelen af de komponenter, der skal 

anvendes i modellen, kan aflæses direkte af ejendommens budget eller eventuelt fremskrevne 

realiserede tal.  

 

Med det in mente skal det dog også nævnes, at modellen har sine åbenlyse begrænsninger. Modellen 

anvender kun næste periodes budgetterede tal, og det forrentningskrav, der beregnes værdi med, er 

forholdsvis statisk, da det forventes, at udviklingen over tid vil være kontinuerlig og stabil, hvorfor man 

kun behøver at anvende næste budgetperiodes tal. Det er naturligvis, i langt de fleste tilfælde, utopisk at 

markedet er uændret for altid, og at lejeren fortsætter sin kontrakt til evig tid. Modellens klare ulempe er 

derfor, at der ikke kan tages forbehold for den periode, hvori en lejekontrakt eventuelt ophører, og at 

man i den periode forventer en periode med tomgang og ombygning af arealerne til anden 

erhvervsmæssig anvendelse. 
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Ligeledes kan man som investor have forskellige forventninger til renteniveauet for fremtiden, og 

modellen tager således ikke hensyn til den ændring, et anderledes renteniveau ville medføre i de 

fremtidige års pengestrømme. 

Beregning af selve forrentningskravet er en kompleks proces, og det er højst usandsynligt, at ledelsen i 

små ejerledede selskaber formår at beregne forrentningskravet uden enten at beregne det forkert eller 

anvende måske fejlbehæftede skøn af markedsrisici i processen. Derfor må det være en klar fordel at 

anvende Colliers niveauer som udtryk for investorernes forrentningskrav. 

 

Ulempen ved anvendelse af Colliers niveauer er, at forrentningskravene er fastsat ud fra kendte handler, 

ejendomme med sammenlignelige karakteristika samt udvalgte geografiske områder, og såfremt en 

ejendom ikke passer på de nærmere bestemte karakteristika, må der anlægges et skøn over hvilken type 

ejendom fra Colliers, der er mest sammenlignelig med ens egen ejendom, og herefter korrigeres op eller 

ned i forrentningskravet. Altså endnu et skøn. 

 

På baggrund af gennemgangen af normalindtjeningsmodellen vurderes det derfor, at opgørelsen af 

dagsværdien efter denne metode ikke overholder begrebsrammens kvalitetskrav omkring validitet 

tilstrækkeligt, fordi der er for mange ukendte faktorer og skøn, som indgår i beregningen, ligesom 

modellen ikke giver mulighed for en ustabil budgetperiode. 

 

4.3 Discounted-cash-flow-model (DCF) 
I modsætning til den statiske beregning i normalindtjeningsmodellen giver DCF-modellen mulighed for 

at bruge en længere budgetperiode. I DCF-modellen beregner man således pengestrømme fra driften i 

en periode på eksempelvis 10 år og tilbagediskonterer pengestrømmene til nutidsværdi. I 

udgangspunktet er ideen om at tilbagediskontere pengestrømme til nutidsværdi ikke forskellig fra 

normalindtjeningsmodellen, men i DCF-modellen kan der tages højde for udsving i pengestrømmen i de 

enkelte budgetperioder (Sørensen, 2012). 

 

Værdien af en given investering i DCF-modellen fremkommer ved brug af følgende fremgangsmåde: 

(ibid.) 

 

1. Bestemmelse af pengestrømmene i budgetperioden 

2. Bestemmelse af diskonteringsfaktoren 

3. Tilbagediskontering af pengestrømmene fra budgetperioden til nutidsværdi 

4. Bestemmelse af terminalværdien 

5. Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdi 

6. Bestemmelse af investeringens værdi som sum af de tilbagediskonterede værdier 
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4.3.1 Bestemmelse af pengestrømmene i budgetperioden 
På baggrund af budgettet for en nærmere bestemt budgetperiode kan de frie pengestrømmene fra 

budgetperioderne udledes. De frie pengestrømme udgør summen af pengestrømme fra drift, 

pengestrømme fra investeringer og pengestrømme fra finansiering (Sørensen, 2012). 

 

Pengestrømme fra drift er nettoresultatet af indtægter og omkostninger, det værende sig lejeindtægter, 

ekstraordinære indtægter fratrukket driftsomkostninger og administrationsomkostninger. Der kan i 

denne beregning skelnes imellem hvilke omkostninger, der skal tilknyttes udlejning af ejendommen og 

hvilke omkostninger, der må betragtes som værende administrationsomkostninger, som ikke er 

nødvendige for driften af ejendommen. 

 

Pengestrømme fra investeringer kan være et udtryk for tidligere foretagne investeringer, som forventes 

at give et forbedret driftsresultat i fremtidige budgetperioder. Det kan eksempelvis være, at der er 

etableret parkeringsanlæg med brugerbetaling, men at anlægget ikke er funktionelt ved udarbejdelsen af 

budgettet. Det er som tidligere nævnt vigtigt at skelne imellem tidligere foretagne investeringer og 

forventede fremtidige investeringer. 

 

Pengestrømme fra finansiering medtages som den finansiering, der er opnået til erhvervelse og 

forbedring af ejendommen. Men da kreditfaciliteterne er forholdsvis ens for investorer, udelades denne 

ofte i beregningen, og ejendommen opgøres på kontant basis. 

 

De frie pengestrømme kan derfor opgøres sådan (Sørensen, 2012): 

 

+ Forventede lejeindtægter 

- Driftsomkostninger og administration 

= Driftsresultat før renter og skat 

+/- Investeringer 

= Frie pengestrømme 

 

 

Lejeindtægter 

For at beregne de fremtidige lejeindtægter kræves der en detaljeret planlægning, hvori der tages højde 

for pristalsregulering af lejekontrakten og eventuelle perioder med tomgang, når lejekontrakten udløber, 

udlejning af uudlejede arealer mv. 
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Der må kun medtages frie pengestrømme i forhold til ejendommens karakteristika på nuværende 

tidspunkt. Det vil sige, at virksomheden ikke kan medtage pengestrømme fra fremtidig drift under 

antagelse af, at ejendommen forbedres eller udvides (Erhvervsstyrelsen, 2009) . 

En vurdering af om ejendommen har særlige karakteristika og særlige udnyttelsesmuligheder, som 

adskiller sig fra lignede ejendomme, vil derimod indgå i forrentningskravet, da købere alt andet lige vil 

betale mere for en ejendom med bedre udnyttelsesmuligheder. 

 

Driftsomkostninger og administration 

Ligesom lejeindtægterne skal fremskrives med pristalsregulering (under hensyn til gældende 

lovgivning), må priserne på drift og administration ligeledes forventes at undergå en prisstigning i de 

fremtidige budgetperioder. Omkostningerne skal derfor fremskrives med den forventede inflation i 

budgetperioden. Drifts- og administrationsomkostninger kan omfatte løbende vedligeholdelse, vicevært, 

forsikringer og bogholderi (ikke udtømmende). 

 

Investeringer 

Investeringer kan, som tidligere nævnt, være investeringer i tidligere budgetperioder, hvortil der ikke 

kan henføres lejeindtægter eller andre indtægter på nuværende tidspunkt. Indtægterne herfra kan således 

være forbundet med et skøn. 

 

4.3.2 Bestemmelse af diskonteringsfaktoren 
Diskonteringsfaktoren bestemmes blandt andet ud fra risikoen ved investering i ejendommen. Risikoen 

består i de budgetmæssige forudsætninger bag pengestrømmene. Det vil sige, at selvom der i budgettet 

er taget skøn af pristalsregulering og inflation, giver diskonteringsfaktoren et udtryk for usikkerheden 

ved de skøn, der er foretaget (Sørensen, 2012). 

 

Diskonteringsfaktoren anvendes til at tilbagediskontere de fremtidige forventede pengestrømme til 

nutidsværdi, dvs. år 0. 

 

Diskonteringsfaktoren er en ligning af den risikofrie rente samt en risikopræmie. Metoden til at opgøre 

den matematiske beregning af diskonteringsfaktoren er ikke anderledes end normalindtjeningsmodellen, 

men da de frie pengestrømme må antages at være mere retvisende i DCF-modellen end i 

normalindtjeningsmodellen, vil risikoen i diskonteringsfaktoren i DCF-modellen alt andet lig være 

forbundet med en mindre grad af risici. 

 

I beregningen skal der medtages inflation, da denne er medtaget i fremskrivning af de frie 

pengestrømme og derfor skal tilbagediskonteres til nutidsværdi. 
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Til at bestemme diskonteringsfaktoren kan Capital Asset Pricing Model (CAPM) anvendes. Den 

matematiske udledning kan ifølge Sørensen (2012; 43) beskrives på følgende måde: 

 

𝑟𝑟𝑒𝑒 =  𝑟𝑟𝑓𝑓 +  𝛽𝛽�𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑚𝑚) − 𝑟𝑟𝑓𝑓�,ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 

 

𝑟𝑟𝑒𝑒 = forrentningskrav (CAPM) 

𝑟𝑟𝑓𝑓 = risikofrie rente 

𝛽𝛽 = beta (systematisk risiko) 

𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑚𝑚) = forventet afkast ved investering i markedsportefølje 

𝐸𝐸(𝑟𝑟𝑚𝑚)− 𝑟𝑟𝑓𝑓 = markedets risikopræmie 

 

Da beregningen er opgjort på kontantbasis, og derfor er et udtryk for egenkapitalomkostninger er der 

ikke medtaget eventuel betaling til virksomhedens långivere. Begrebet omtales også som långiveres 

afkastkrav. Såfremt tilbagediskonteringen skal udtrykke et afkastkrav til både långivere og ejere, 

udtrykkes tilbagediskonteringen sådan efter skat: 

 

𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 =  
𝐷𝐷

𝐷𝐷 + 𝐸𝐸
∗ 𝑟𝑟𝑒𝑒 +

𝐷𝐷
𝐷𝐷 + 𝐸𝐸

∗ 𝑟𝑟𝑑𝑑  (1− 𝑡𝑡𝑤𝑤),ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 

 

𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = Vægtede gennemsnits egenkapitalomkostninger 

𝑟𝑟𝑒𝑒 = forrentningskrav 

𝑟𝑟𝑑𝑑 = Långivers forrentningskrav 

𝑡𝑡𝑤𝑤 = Skatteprocent 

𝐷𝐷 = Gæld 

E = Egenkapital 

 

(Berk et. al, 2011; 398) 

 

𝑟𝑟𝑑𝑑 skal ligesom den risikofrie rente, følge budgethorisonten. Man bør ydermere i sin planlægning 

indarbejde eventuelle ændringer i den fremtidige skattesats 𝑡𝑡𝑤𝑤.  

 

Ligningen tager således udgangspunkt i, at der i pengestrømsopgørelsen er medtaget skattebetaling på 

den frie pengestrøm, og indarbejder ”skatteskjoldet” på den rentebærende gæld (ibid.). 

Såfremt opgørelsen ikke medtager rentebærende gæld eller skat, gælder det at: 

𝑟𝑟𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑟𝑟𝑒𝑒, og 𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 

I de fortsættende eksempler tages der udgangspunkt i CAPM uden skat. 
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Den risikofrie rente anses, som tidligere nævnt, teoretisk for at være fastsat ud fra en 

nulkuponobligation, hvor løbetiden svarer til planlægningshorisonten (Berk et. al, 2011). Det er her, at 

investorerne kan opnå afkast med den laveste risiko. Investorerne vil derfor kræve et risikotillæg, da de, 

alt andet lige, blot kunne have investeret i den risikofrie rente som alternativ.  

 

Investorerne vil altså kræve et risikotillæg ved investering i ejendom. Risikopræmien kan findes ved at 

tage markedets forventning til afkast eksempelvis fra aktier og korrigere i forhold til risikoen forbundet 

med investering i ejendom. PwC har i 2010 foretaget en undersøgelse af prisfastsættelse på 

aktiemarkedet, hvor investorerne er blevet spurgt til deres risikopræmie, og undersøgelsen viste, at 

markedets forventede risikopræmie var 4,9 % på aktier (PwC, 2010). Ifølge Sørensen (2012) var 

markedsrisikopræmien 5,4 % i 2011. I praksis anvendes en markedsrisikopræmie på mellem 4 og 6 %. 

Risikopræmien kan også opgøres ved kontakt til markedsaktører såsom ejendomsmæglere, som har det 

fornødne kendskab. Metoden er derfor baseret på historiske data og bygger på den antagelse, at den 

historiske risikopræmie vil være lig den fremtidige risikopræmie. En sidste metode er baseret på en 

teoretisk fremadskuende tilgang, men ifølge Sørensen (2012) er der dog ikke meget, der tyder på, at de 

to metoder giver en retvisende pejling. 

Betarisikoen er et udtryk for den systematiske risiko ved investering i ejendom frem for afkastet på 

aktiemarkedet (ibid.). En systematisk risiko på 1 vil derfor være lig med markedsrisikopræmien på 

aktiemarkedet. Hvis risikoen er mindre end ved investering i markedsporteføljen, vil beta være mellem 

0 og 1, og hvis risikoen er større, vil beta være over 1. 

 

Ulempen ved fastlæggelse af beta er, ifølge Sørensen (2012), at beta fastlægges ud fra historiske tal og 

kun beregnes for noterede virksomheder. Det kan derfor indebære et kvalificeret skøn over, hvorvidt 

investering i ejendom er mindre, over eller lig med markedsrisikopræmien. 

 

Det vil sige, at hvis det formodes, at den systematiske risiko ved investering i fast ejendom forventes at 

være højere end ved investering i aktier, vil beta være højere, eksempelvis 1,1. 

  

Ifølge statistikbanken.dk (4.måned 2015) udgør den risikofrie rente på en 10-årig statsobligation 0,12 

%, og det antages at markedsrisikopræmien udgør 6 %. 

 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝟔𝟔,𝟕𝟕𝟕𝟕 =  0,12 + (1,1 ∗ 6) 

 

Beregningen viser, at investorernes forrentningskrav udgør 6,72 % med de dertilhørende antagelser om 

markedet. Det er naturligt, at såfremt den systematiske risiko for netop en specifik type ejendom 

vurderes at være lavere eller højere, vil det have en indflydelse på forrentningskravet. Ligesom ved 
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beregning af forrentningskrav i normalindtjeningsmodellen er der derfor en række risikofaktorer, som 

kan påvirke forrentningskravet. 

 

4.3.3 Tilbagediskontering af budgetperiodens pengestrømme til nutidsværdi 
Efter at diskonteringsfaktoren (forrentningskravet) er fastlagt, skal budgetperiodens pengestrømme 

tilbagediskonteres til nutidsværdi og akkumuleres i år 0. Der kan ved tilbagediskontering til nutidsværdi 

anvendes en direkte og indirekte metode. Der tages udgangspunkt i den direkte metode, hvor ejernes 

forretningskrav anvendes som diskonteringssats. Beregningen af nutidsværdien af budgetperioderne kan 

illustreres på følgende måde (Sørensen, 2012). 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑁𝑁𝑣𝑣𝑁𝑁𝑃𝑃 1

(1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)1
+

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑁𝑁𝑣𝑣𝑁𝑁𝑃𝑃 2
(1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)2

… +
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑁𝑁𝑣𝑣𝑁𝑁𝑃𝑃𝑛𝑛

(1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛
 

 

4.3.4 Bestemmelse af terminalværdien 
Terminalværdien er den sidste budgetperiode i DCF-modellen og indeholder samtlige perioder efter den 

fastlagte budgetperiode. Budgetperioden, der tilbagediskonteres efter, bør derfor strække sig, indtil der 

forventes en stabil pengestrøm, da terminalperioden vil være et udtryk for en gennemsnitlig værdi med 

en vækstrate svarende til den langsigtede inflation i alle fremtidige år (Sørensen, 2012). 

 

Af samme årsag kan fastlæggelse af terminalværdien være kompleks, og den kræver omhyggelighed, 

særligt ved ikke at indlægge nye indtægter eller omkostninger på terminalværdien, da denne har størst 

indflydelse på den endelige nutidsværdi. 

Det vil sige, at denne del af DCF-modellen stort set er identisk med normalindtjeningsmodellen, da det 

for terminalåret antages, at pengestrømmene vil være konstante i al fremtid, og det er derfor også den 

mest kritiske komponent i DCF-modellen. 

 

4.3.5 Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdi 
Når terminalværdien er fremkommet på baggrund af beregningen, skal terminalværdien, ligesom de 

andre budgetperioder, tilbagediskonteres til nutidsværdi. Tilbagediskonteringen af terminalværdien kan 

illustreres på følgende måde (Sørensen, 2012): 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛𝑤𝑤𝑙𝑙𝑙𝑙æ𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 =  
𝑇𝑇𝑃𝑃𝑟𝑟𝑇𝑇𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣æ𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑉𝑉æ𝑘𝑘𝑁𝑁𝑡𝑡𝑟𝑟𝑇𝑇𝑡𝑡𝑃𝑃)(1 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛
,ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟 
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Den anvendte diskonteringsrente for terminalperioden, skal være udtryk for en realdiskonteringsrente, 

da terminalperioden, ligesom i normalindtjeningsmodellen er en normaliseret størrelse. Realrente er et 

udtryk for at renten er renset for inflation. 

4.3.6 Bestemmelse af investeringens værdi som sum af de tilbagediskonterede værdier 
Sidste trin i bestemmelse af nutidsværdien på investeringen er, at alle de tilbagediskonterede værdier 

summeres. Det akkumulerede resultat udtrykker den kapitaliserede dagsværdi for investeringen. 

 

4.3.7 Praktisk eksempel ved anvendelse af DCF-modellen 
Nedenfor er opstillet et praktisk eksempel med beregning af den kapitaliserede dagsværdi efter DCF-

modellen. Det er i beregningen antaget, at markedsrisikopræmien udgør 6 %, og at den systematiske 

risiko udgør 1,1. Det vil sige, at det er antaget, at risikoen ved investering i denne type ejendom er mere 

usikker for investorerne end risikoen ved investering i markedsporteføljen af aktier. 

 

 
Figur 6. Egen tilvirkning 

 

Som det fremgår af nutidsværdien af de tilbagediskonterede perioder, bliver værdien af ejendommen 

134 mio.kr. Der er i beregningen anvendt samme indtægter og omkostninger som i 

normalindtjeningsmodellen. Dette er sket under antagelsen om, at lejer har en uopsigelig lejekontrakt, 

som i dette tilfælde løber videre end den angivne budgetperiode. Såfremt lejekontrakten med 

nuværende lejer udløber i budgetperioden eller eventuelt på det 10. år, og markedslejen forventes at 

kunne opnås, kan denne medtages i den givne budgetperiode eller i terminalåret. Det er ydermere 

antaget, at inflationen vil være 1,5 % i budgetperioden og i al fremtid på både indtægter og 

Beløb i t.kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 T.værdi 60%
Inflationsregulering 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

 Huslejeindtægt 15.000 15.225 15.453 15.685 15.920 16.159 16.402 16.648 16.897 17.151 17.408

 Regulering til markedsleje 700 711 721 732 743 754 765 777 789 800 812

 Ikke udlejede arealer, skøn -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Driftsomkostninger -4.000 -4.060 -4.121 -4.183 -4.245 -4.309 -4.374 -4.439 -4.506 -4.574 -4.642

 Vedligeholdelse -2.000 -2.030 -2.060 -2.091 -2.123 -2.155 -2.187 -2.220 -2.253 -5.287 -2.366

 Administrationsomkostninger -500 -508 -515 -523 -531 -539 -547 -555 -563 -572 -580

EBIT 8.500 9.338 9.478 9.620 9.765 9.911 10.060 10.211 10.364 7.519 10.632

 Nettoinvestering

Frit Cash Flow 8.500 9.338 9.478 9.620 9.765 9.911 10.060 10.211 10.364 7.519 10.632

Nutidsværdi 7.854 7.973 7.478 7.014 6.578 6.170 5.787 5.427 5.090 3.413 71.807

Nominel Diskonteringsfakt. 8,22% <-- Afkastkrav

Inflation 1,50%

Excl. Inflation 6,72% Forrentningskrav:

  Risikofri rente 0,12%

  Indviduelt tillæg 6,60%

Værdi af budgetperiode 62.785   Inflationstillæg 1,50%

Terminalværdi 71.807 8,22%

134.592

BEREGNING MED CAPM
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omkostninger, og inflation er derfor også anvendt som konstant vækstrate i terminalperioden. Det er 

naturligvis en simplificering af virkeligheden. Udskudt vedligeholdelse er medtaget i år 9. 

 

Værdien på ejendommen er markant forskellig fra den værdi, der fremkom i normalindtjeningsmodellen 

på 107,8 mio. kr., men dette skyldes ikke mindst de indledende antagelser om den systematiske risiko 

og markedsrisikopræmien, som kan være forskellig afhængig af geografi og type af ejendom. Hvis den 

systematiske risiko i stedet udgør 1,35 bliver ejendommens værdi 109 mio. kr., hvilket stemmer godt 

overens med den beregnede værdi i normalindtjeningsmodellen. 

 

4.3.8 Vurdering af DCF-model 
DCF-modellen giver mulighed for at tage højde for en ustabil pengestrøm. Det kan være vigtigt for 

nutidsværdien, hvis man på planlægningstidspunktet kender begrænsninger eller udfordringer i de 

enkelte budgetperioder. Alt andet lige vil virkeligheden blive afspejlet bedre i DCF-modellen end i 

normalindtjeningsmodellen, da der netop kan tages højde for konjunkturudviklinger eller karakteristika 

for den enkelte ejendom. 

 

Et eksempel herpå kan være, hvis man ved budgetplanlægningen er bekendt med, at lejer fraflytter i 

løbet af budgetperioden, hvormed man kan indlægge en tomgangsperiode og omkostninger til 

genudlejning (fx en mægler). Ydermere kan det tænkes, at lejekontrakten er indgået på vilkår, som er 

bedre eller dårligere end markedsefterspørgslen, og at lejen dermed i den nye lejekontrakt vil være 

højere eller lavere. En investor med interesse i ejendommens værdi vil derfor have præference for, at 

der i værdiansættelsen anvendes markedslejen, i de tilfælde hvor markedslejen kan opnås, såfremt 

lejersammensætningen ændrer sig, ligesom der modsætningsvis bør tages højde for, at markedslejen 

ikke kan opnås som følge af manglende efterspørgsel eller særlige karakteristika ved ejendommen.  

 

Ligesom i normalindtjeningsmodellen skal der i DCF-modellen indarbejdes en række skøn, herunder 

navnlig ejendommens særlige karakteristika set i forhold til markedet og dermed markedsrisikopræmien 

for den aktuelle investering i ejendommen. Herudover indebærer DCF-modellen, at der skal tages 

hensyn til den forventede inflation og udviklingen generelt for lejersammensætningen.  

 

Med det taget i betragtning vurderes DCF-modellen alligevel at være det mest effektive redskab til at 

værdiansætte en investeringsejendom, fordi modellen ikke er statisk. Hvis der i beregningen indgår 

skøn for udviklingen for den enkelte ejendom, såvel som markedet generelt, bør det måske i højere grad 

være et spørgsmål om at oplyse regnskabsbruger om de foretagne skøn, så regnskabsbruger, kan 

forholde sig kritisk hertil og eventuelt kalkulere med egne forventninger til udviklingen.  
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DCF-modellen har derfor sine fordele og ulemper og kan være mere anvendelig for nogle virksomheder 

end for andre, og det kræver indledningsvist ressourcer at fremskaffe et pålideligt datagrundlag. Det må 

dog antages, at værdiansættelsen vil være mere smidig fremover, når regnskabsudøveren har lært 

teknikken og udviklet det rigtige værktøj.  

 

Samtidig kræver en DCF-model, at der opstilles en budgetperiode, hvilket også må tale til fordel for 

anvendelsen af denne, da det gør det nødvendigt for administrationen at forholde sig til den fremtidige 

drift. 

 

4.4 Sammenholdelse af modeller i forhold til det retvisende billede 
Begrebsrammens altoverskyggende krav er, at årsrapporten skal give et retvisende billede af 

virksomhedens finansielle stilling på balancedagen. Førend den kan give et retvisende billede, skal 

kvalitetsforudsætningerne omkring relevans og validitet (troværdighed) være opfyldt. Da de opstillede 

kvalitetskrav til en årsrapport i begrebsrammen er af kvalitativ størrelse og i høj grad kan tolkes 

subjektivt, er det yderst vanskeligt at beskrive, hvorvidt kravene er opfyldt. Husk fra gennemgangen af 

begrebsrammen, at det er vurderet at regnskabsbrugerne i små- og mellemstore ejendomsselskaber 

udgøres af virksomhedsdeltagere og långivere, og at regnskabsbrugers informationsbehov retter sig 

mod kontrol behov og de fundamentale egenskaber i relevans og validitet.  

 

 

Herunder gennemgås krav om relevans (jf. ÅRL § 12, stk. 2) og validitet (ÅRL § 12, stk. 3) set i 

forhold til de to værdiansættelsesmodeller. 

 

4.4.1 Relevans  
Forudsat at der i årsrapporten oplyses om, hvilke komponenter der indgår i værdiansættelsen, må begge 

værdiansættelsesmodeller vurderes at overholde kravet om relevans, fordi der i begge tilfælde gives 

oplysninger til regnskabsbruger omkring virksomhedens ressourceallokering, og der for begge modeller 

gives oplysninger omkring afkastkrav. Det vil sige, at begge modeller er i stand til at formidle 

virksomhedens evne til at generere pengestrømme til regnskabsbruger.  

 

4.4.2 Validitet (troværdighed) 
Som tidligere vurderet giver DCF-modellen et bedre billede af virksomhedens nettopengestrømme fra 

en investeringsejendom i en varierende budgetperiode. Det vil nok for de fleste virksomheders være den 

mest korrekte metode at anvende, da den fremtidige udvikling aldrig er definitiv statisk. Ikke desto 

mindre indeholder DCF-modellen også en statisk komponent i terminalværdien, og denne må antages at 
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være lige så troværdig eller utroværdig som beregning af en statisk dagsværdi med 

normalindtjeningsmodellen. 

 

Det vil sige, at hvis en virksomhed ikke har noget udsving i de fremtidige budgetperioder, og 

udviklingen er konstant og med den samme vækstrate over tid, vil normalindtjeningsmodellen og DCF-

modellen give præcis det samme resultat, forudsat at præmisserne i diskonteringsfaktoren er ens. 

 

Men som nævnt tidligere vil det for langt størstedelen af ejendommene være et simplificeret billede af 

virkeligheden, og der bør derfor tages hensyn til ændring i lejersammensætningen, tomgang og 

yderligere genudlejningsomkostninger. Dermed ikke sagt, at der ikke allerede er taget højde for dette, 

hvis man eksempelvis benytter markedets generelle afkastprocenter (såsom Colliers Markedspuls) som 

benchmark, men de afkastprocenter er taget ud fra en given kontekst og er en sammenligning for hele 

markedet eller for en bestanddel af markedet og tager derfor ikke hensyn til de specifikke karakteristika, 

der netop knytter sig til en specifik ejendom. Karakteristika og informationer som kun ledelsen i den 

givne virksomhed er bekendt med. 

 

På denne baggrund må det vurderes at DCF-modellen i højere grad tilstræber en fuldstændig, fejlfri og 

neutral budgettering af de fremtidige pengestrømme, det vil sige en mere valid præsentation, som på 

baggrund af gennemgang af begrebsrammen er identificeret som en af de fundamentale egenskaber 

regnskabsbrugere er særlig opmærksom på i afhandlingens fokussegment. 

DCF-modellen er derfor mere valid og opfylder i højere grad regnskabsbrugers kvalitetskrav, dog igen 

under forudsætning af, at der er foretaget korrekte skøn, og at skønnene oplyses behørigt. 

 

4.5 Delkonklusion 
På baggrund af redegørelse og sammenholdelse af normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen kan 
processpørgsmål to besvares. 
 

2. Hvilken værdiansættelsesmodel giver det mest troværdige resultat? 
 
Det fremgår klart, at uagtet hvilken af de to modeller, der anvendes til værdiansættelsen af en 

investeringsejendom, vil der blive foretaget skøn af regnskabsudøvere i processen.  

 

Netop de foretagne skøn medvirker indirekte til usikkerheden og regnskabsbrugers manglende tillid til 

årsrapporten, da et fejlskøn kan føre til et misvisende billede af virksomhedens finansielle stilling, 

hvilket er i uoverensstemmelse med det generelle krav omkring et retvisende billede, jf. 

begrebsrammen. Ydermere kan de foretagne skøn også være genstand for bevidst manipulation.  
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Det vurderes, efter gennemgangen af værdiansættelsesmodellerne og vurderingen heraf i forhold til 

begrebsrammen, at DCF-modellen giver det mest troværdige billede af nettopengestrømme og dermed 

den diskonterede kapitalværdi af ejendommen, fordi denne giver mulighed for at have en ustabil 

budgetperiode, og at den fundamentale egenskab ”validitet”, i højere grad opfyldes med DCF-modellen, 

da denne tilstræber en mere fejlfri og neutral gengivelse af pengestrømmene. 

 

Da skøn er en nødvendighed i processen, må fokus i stedet være på at oplyse regnskabsbruger om 

forudsætningerne for de foretagne skøn. Forudsætningerne kan eventuelt oplyses til regnskabsbruger i 

årsrapporten, hvorefter regnskabsbruger kan vurdere, om de foretagne skøn er korrekte, og/eller 

regnskabsbruger er mere eller mindre risikoavers end regnskabsaflægger. 

 

Der vil i de efterfølgende kapitler blive redegjort for den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme i årsrapporten herunder oplysningskrav. 
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5. Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme  
I det følgende kapitel redegøres for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme i 

årsrapporten efter danske og internationale standarder. Redegørelsen vil tage udgangspunkt i den 

danske regulering (ÅRL samt RVL 17) med reference til den internationale standard IAS 40.  

 

Der vil ligeledes hovedsageligt blive fokuseret på investeringsejendomme værdiansat efter 

dagsværdimodellen, men værdiansættelse efter kostprismodellen vil kort blive berørt. 

 

De hyppigst anvendte paragraffer fremgår af nedenstående skema. 

ÅRL/RVL Dagsværdi Kostpris 
 ÅRL RVL ÅRL RVL 

Indregningstidspunkt § 33 17.3 § 33 15.1 

Indgangsværdi § 36 17.3 § 36 15.1 

Måling §37 /§ 38 17.3 /17.5 § 41 /§ 42 15.3 /15.4 

Præsentation § 53 17.7 § 53 15.6 
Figur 7. Egen tilvirkning 

 

Formålet med dette kapitel er således at skabe et overblik over metoderne, hvorpå en 

investeringsejendom indregnes, måles og præsenteres i årsrapporten efter lovgivning og øvrig 

regulering og derved samtidig redegøre for forskellene mellem mindstekravene efter ÅRL og de mere 

uddybende regnskabsvejledninger.   

5.1 Årsregnskabsloven 
Ifølge ÅRL § 8 har ledelsen ansvaret for udarbejdelsen og aflæggelsen af årsrapporten, og hvert enkelt 

medlem af det ansvarlige ledelsesorgan skal underskrive årsrapporten og med deres underskrift 

bekræfte, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med en godkendt begrebsramme, og at 

årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og 

resultat. Hermed menes, at der ikke må være væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl. 

5.1.1 Indregning og måling 
Af ÅRL § 33 fremgår det, at et aktiv skal indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden, og at aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Et materielt anlægsaktiv skal indregnes i balancen på det tidspunkt, hvor fordele, ulemper og risici 

overgår til virksomheden, og når anskaffelsesprisen kan måles pålideligt. 
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I praksis vil tidspunktet, hvor fordele, ulemper og risici overgår til virksomheden være 

overtagelsestidspunktet, som dermed ikke nødvendigvis er identisk med aftaletidspunktet.  

 

På indregningstidspunktet skal materielle anlægsaktiver måles til kostpris (ÅRL § 36) med tillæg af 

direkte henførbare transaktionsomkostninger. Målingen efter første indregning kan ske ved brug  af to 

metoder. Virksomheden kan enten vælge en dagsværdimetode (ÅRL § 38) eller en kostprismetode 

(ÅRL § 41).  

5.1.2 Kostprismetode 
I kostprismodellen skal anlægsaktivet formindskes med afskrivninger, der tilstræber en løbende og 

systematisk afskrivning over dets brugstid. Der afskrives dog ikke på grunde (ÅRL § 43). I henhold til 

ÅRL § 41 kan virksomheden vælge at opskrive anlægsaktiver, såfremt markedsprisen har ændret sig. 

Opskrivningen skal bindes direkte på egenkapitalen under posten ”Reserve for opskrivning”.  

 

Opskrivning direkte på egenkapitalen som følge af værdiforøgelse er et tilvalg, hvorimod en 

nedskrivning til en lavere genindvindingsværdi er et krav (ÅRL § 42). I modsætning til opskrivningen 

skal en eventuel nedskrivning af et anlægsaktiv driftsføres, medmindre der er tale om en tilbageførsel af 

tidligere foretagne opskrivninger. Her sker i stedet en modregning i ”Reserve for opskrivning”. 

Vurderingen af genindvindingsværdien skal foretages for hvert enkelt aktiv. 

 

Virksomheder, som måler investeringsejendomme til kostpris, skal måle gældsforpligtelser til 

amortiseret kostpris, som sædvanligvis svarer til nominel værdi. Den nominelle værdi kan udtrykkes 

som den pålydende værdi eller markedsværdien opgjort på transaktionsdagen. 

5.1.3 Dagsværdimetode 
Af ÅRL § 38 stk. 1 fremgår det, at virksomheder, der har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, efter 

første indregning har mulighed for at anvende dagsværdi til at måle investeringsaktiverne. 

Dagsværdimodellen finder anvendelse på investeringer i finansielle aktiver og investeringsejendomme. 

Det fremgår således af ÅRL § 38, at der skal være tale om hovedaktivitet, før investeringsejendomme 

kan måles til dagsværdi. 

 

Dagsværdien fastsættes ud fra et velfungerende marked. Eksisterer der ikke et velfungerende marked, 

kan dagsværdien måles til en tilnærmet salgsværdi ved hjælp af almindeligt accepterede 

værdiansættelsesmodeller og teknikker, som for eksempel afkastbaserede modeller (ÅRL § 37). 

 

Hvis virksomheden har valgt at måle investeringsejendomme til dagsværdi, skal de gældsforpligtelser, 

der vedrører investeringsejendommene, ligeledes måles til dagsværdi efter første indregning, og 

værdireguleringer føres i resultatopgørelsen (ÅRL § 38, stk.2).  
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Såfremt virksomheden har optaget lån, hvor kun en brøkdel kan henføres direkte til 

investeringsejendommen, skal der ske en forholdsvis fordeling af gældsforpligtelserne, så de 

forpligtelser, der knytter sig til investeringsejendomme, kan udskilles og reguleres til dagsværdi. 

Dagsværdien på realkredit lån svarer til kursværdien på balancedagen og bestemmes ud fra Københavns 

Fondsbørs (Gottliebsen, 2007).  

5.1.4 Anvendt regnskabspraksis, noter og oplysninger 
Af ÅRL § 53 fremgår det, at der skal redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag, der er 

anvendt på posterne i balance, resultatopgørelsen og noterne. Det skal ydermere fremgå, efter hvilken 

regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport. For poster målt til dagsværdi jf. ÅRL § 38 skal 

forudsætningerne for den valgte beregningsmetode fremgå. 

 

Virksomheden skal endvidere oplyse om virksomhedens væsentligste aktiviteter (hovedaktivitet).  

Anlægsnoter er ikke et krav på klasse B-virksomheder. Det er således kun et krav på klasse C og D-

virksomheder. 

 

5.2 Regnskabsvejledning 17 
RVL 17 er udarbejdet af FSR. Regnskabsvejledningen er et supplement til ÅRL og sigter mod en mere 

ensrettet og uddybende rapportering. Anvendelsen af regnskabsvejledninger er ikke et krav for 

virksomheder, der aflægger årsregnskab efter ÅRL som klasse B-virksomhed.  

5.2.1 Indregning  
Af RVL 17.3.1 fremgår det, at ”En investeringsejendom skal indregnes som aktiv på det tidspunkt, hvor 

fordele og risici ved besiddelse af investeringsejendomme overgår til virksomheden”.  

 

Det typiske tidspunkt hvor fordele og risici overgår til virksomheden, vil være på 

overdragelsestidspunktet. 

5.2.2 Måling 
Af RVL 17.1 fremgår det, at en virksomhed kun kan have én hovedaktivitet, og der kan dermed opstå 

en interessekonflikt i forhold til, om hovedaktiviteten er investeringsaktivitet eller eksempelvis 

udlejningsvirksomhed og dermed i forhold til den afledte målemetode af investeringsejendomme til 

enten kostpris eller dagsværdi. 

 

Dagsværdien er et udtryk for den forventede eller beregnede markedspris for ejendommen på 

balancedagen og fastsættes uden hensyntagen til salgs- og afhændelsesomkostninger (RVL 17.3).  

Da der som oftest ikke eksisterer et effektivt marked for værdiansættelse af investeringsejendomme 

(sammenlignelige ejendomme), kan dagsværdien fastlægges ved beregning af kapitalværdien, som 
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afspejler nuværende/fremtidige lejeindtægter og driftsomkostninger samt ejendommens karakteristika, 

herunder stand og beliggenhed. Der tages ikke hensyn til eventuelle til- eller ombygninger, da 

ejendommens dagsværdi skal være et udtryk for nutidsværdien og ikke forventede fremtidige 

forbedringer (Erhvervsstyrelsen, 2009). 

 

Dagsværdien sættes ud fra den forudsætning, at der handles på normale handelsvilkår imellem 

uafhængige parter, og at handlen vil kunne finde sted mellem en kvalificeret og villig køber og sælger, 

som begge har indsigt i ejendommens karakteristika og de generelle markedsforhold (Gottliebsen, 

2007).   

 

Da det i sagens natur er vanskeligt at finde sammenlignelige ejendomme i samme geografiske område 

og med samme karakteristika, som tilmed også er handlet for nyligt, må der i stedet tages andre forhold 

i betragtning som eksempelvis en uvildig sagkyndig eller den offentlige ejendomsvurdering. Det 

fremgår dog tydeligt af RVL 17, at en uvildig værdiansættelse eller den offentlige ejendomsvurdering 

ikke bør stå alene som vurderingsgrundlag (RVL 17.3.3), men alene bør indgå som en komponent i 

vurderingen af den kapitaliserede værdi, som beregnes på baggrund af afkastbaserede modeller. 

 

Afkastbaserede modeller er kendetegnet ved at fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til 

nutidsværdi, hvor der tages udgangspunkt i et normalafkast kapitaliseret med en faktor. Faktoren tager 

hensyn til markedsforhold, renteniveau og investorernes forventede afkastkrav. De afkastbaserede 

modeller er uddybet i kapitel 4. Ved beregningen af kapitalværdien indgår der en række skøn, herunder 

forventninger til renten, lejeperiode mv. Netop disse skøn skaber usikkerhed om kapitalværdien for 

regnskabsbrugerne. 

 

Ved selve målingen til dagsværdi skal alle værdireguleringer af investeringsejendomme indregnes i 

resultatopgørelsen for dermed at afspejle periodens kapitalgevinst/-tab. I værdireguleringer skal der 

tages forbehold for den udskudte skat, der påhviler aktivet ved en eventuel realisation. 

 

De løbende driftsomkostninger, herunder vedligeholdelse af investeringsejendommen, skal driftsføres i 

det år, omkostningerne afholdes, hvorimod omkostninger, der forbedrer afkastet på ejendommen, skal 

tillægges dagsværdien, i det omfang omkostningerne forbedrer værdien (RVL 17.3.6). Der skelnes 

således imellem, hvad der kan forventes at forøge værdien på balancedagen, og hvad der må forventes 

at være almen vedligeholdelse.  
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5.2.3 Anvendt regnskabspraksis 
Af RVL 17.7.1 fremgår det, at der i anvendt regnskabspraksis skal oplyses om, hvorvidt 

investeringsejendomme er målt til dagsværdi og hvilken fremgangsmåde, der er gjort brug af, herunder 

beregningsmetode og anvendte afkastkrav eller diskonteringsfaktor.  

5.2.4 Resultatopgørelsen 
Lovens regnskabsskemaer indeholder ingen særskilte krav til resultatopgørelsen ved præsentation af 

lejeindtægter og omkostninger. Der henvises til årsrapportens generelle kvalitetskrav i henhold til ÅRL 

§ 12. Som tidligere omtalt skal værdireguleringer som følge af ændret afkastkrav eller ændret dagsværdi 

på gæld dog specificeres særskilt i resultatopgørelsen under posten ”værdireguleringer”. 

Der fremgår derfor ingen særskilte krav i RVL, som ikke også fremgår af ÅRL. 

5.2.5 Balance og noter 
Efter RVL 17.7.2 skal investeringsejendomme vises i en særskilt anlægsnote. Af noten skal årets til- og 

afgange samt værdireguleringer specificeres, og der skal oplyses om, hvilke dagsværdier af 

investeringsejendomme der er målt med medvirken af ekstern vurdering såsom en mægler. 

 

Der skal for hver post under investeringsaktiver gives oplysning om begrænsninger i ejendomsretten, 

omfanget af pantsætninger samt den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver. Kontraktlige 

forpligtelser til erhvervelse af investeringsaktiver skal ligeledes oplyses.  

 

Det fremgår ydermere af noterne til RVL 17, at der ved præsentation i noterne skal tages hensyn til 

Erhvervsstyrelsens notat om måling (værdiansættelse) af investeringsejendomme fra 2009. 

Af notatet fremgår præciserede oplysningskrav til investeringsejendomme, hvori Erhvervsstyrelsen 

refererer til ÅRL § 12 vedrørende kvalitetskrav og i denne forbindelse tolker kvalitetskravene som 

værende oplysninger til regnskabsbruger omkring følsomhed og usikkerhed ved måling, da det er 

Erhvervsstyrelsens opfattelse at:  

 

”…det er væsentligt med gennemsigtighed med hensyn til grundlaget for op- og nedreguleringer af 

dagsværdien efter § 38. Især da der ofte er tale om virksomhedernes egne opgørelser af dagsværdier 

frem for objektivt konstaterbare markedsværdier.” (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2009; 5). 

 

Anlægsnoter er som tidligere nævnt ikke et krav på klasse B-virksomheder i henhold til ÅRL. RVL17 

foreskriver dog, at der bør udarbejdes anlægsnoter.  

KPMG (nu EY) deler i ”Indsigt i Årsregnskabsloven 2013/14” samme opfattelse som RVL 17 og 

mener, at det er en administrativ lempelse af skemakravene, at lempelsen er uden reel substans, og at 

fritagelsen for notekrav er et stort tilbageskridt for informationsbehovet til regnskabsbruger (KPMG, 

2013, Kapitel 16). 
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Et udarbejdet eksempel med udgangspunkt i RVL 17 er vedlagt som bilag 1. 

 

5.3 Sammenholdelse med internationale standarder 
Herunder sammenholdes den danske regulering med den internationale standard IAS 40. 

5.3.1 Indregning 
Ved første indregning skal investeringsejendomme altid måles til kostpris med tillæg af 

erhvervelsesomkostninger. Efterfølgende måling sker efter danske regler til ÅRL § 38 (dagsværdi) eller 

§ 41 (kostpris med fradrag). Ligesom der i de internationale standarder måles efter IAS 40 (dagsværdi) 

eller IAS 16 (kostpris med fradrag). Metoden for indregning og måling er identisk med de danske 

standarder. 

5.3.2 Måling 
I henhold til RVL 17 er det er krav, at virksomheden kun har én hovedaktivitet, og at denne aktivitet er 

investeringsaktivitet, før dagsværdimodellen kan anvendes. Dette fremgår ikke af IAS 40. 

Foruden denne er der kun få afvigelser imellem de internationale standard (IAS 40) og den danske 

regnskabsvejledning (RVL 15, RVL 17), og målingen af investeringsejendomme kan betragtes som 

værende næsten identiske. 

5.3.3 Præsentation 
Da RVL 17, som tidligere nævnt, bygger på IAS 40, er der ikke de store forskelle at se i henhold til 

oplysningskrav og præsentation. IAS 40 har dog som et krav, at lejeindtægter specificeres særskilt i 

resultatopgørelsen. Ligeledes skal direkte omkostninger forbundet med lejeindtægterne specificeres i 

resultatopgørelsen. Der skal ydermere fremgå af resultatopgørelsen direkte omkostninger forbundet 

med en eventuel tomgangsleje. Det er ikke et krav i RVL 17 eller ÅRL. 

5.4 Delkonklusion 
På baggrund af redegørelse for og sammenholdelse af de regnskabsmæssige metoder for indregning, 
måling og præsentation, kan processpørgsmål tre besvares. 
 

3. Hvad er forskellen imellem Årsregnskabsloven og de brancheregulerende vejledninger ved 

indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? 
 
Gennemgangen af præsentation og oplysning i årsrapporten viser, at der er forskel på, om 

investeringsejendomme kun behandles efter ÅRL eller efter ÅRL med fortolkningsbidrag efter RVL 17 

eller IAS 40. Dette må anses for at være betydningsfuldt for regnskabsbrugers bedømmelse af 

rigtigheden af den bogførte værdi på en investeringsejendom i årsrapporten og ikke mindst den 

eventuelle manglende gennemsigtighed i forhold til de mange metoder, der kan anvendes til 

præsentation af investeringsejendomme. 
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Til opsummering af forskelle kan nedenstående nævnes: 
 

• ÅRL og RVL 17 kræver, at investeringsaktivitet er hovedaktivitet for at kunne indregne til 

dagsværdi jf. ÅRL § 38, men der er valgfrihed med hensyn til, om virksomheden ønsker at 

anvende indregning til kostpris (ÅRL § 41) eller dagsværdi.  

 

• IAS 40 kræver, at lejeindtægter og driftsomkostninger specificeres på udlejede og ikke-udlejede 

ejendomme. Et tilsvarende krav findes ikke i ÅRL eller RVL 17. 

 
• I henhold til ÅRL skal der i anvendt regnskabspraksis gives oplysninger om forudsætninger for 

beregningsmetode ved indregning til dagsværdi. RVL 17 og IAS 40 supplerer kravet, med at 

der skal oplyses om afkastkrav for de forskellige typer ejendomme og også for selve 

forudsætningerne for opgørelse af afkastkravene. 

 

• I henhold til ÅRL skal dagsværdien opgøres til en tilnærmet salgsværdi ved beregning af 

aktivets kapitalværdi, hvis kapitalværdien kan beregnes ved brug af alment accepterede 

værdiansættelsesmetoder, forudsat at der ikke findes et velfungerende marked. RVL 17 

supplerer opgørelsen ved, at man i opgørelsen kan medtage multipler som pris pr. m2 for 

tilsvarende ejendomme som en ”fornuftskontrol”. Multipler som beregningsmetode bør dog 

ikke stå alene som grundlag for dagsværdiopgørelsen. 

 
• Der fremgår ikke noget notekrav for anlægsnoter for klasse B-virksomheder efter ÅRL. 

Anlægsnoter er et krav efter RVL 17. 

 

Endeligt kan det konkluderes, at metoderne for indregning og måling er stort set identiske, men at 

kravene til præsentation og oplysning i årsrapporten er væsentlig mere detaljeret i RVL 17 og IAS 40 

og stiller højere krav til regnskabsaflæggelsen. 
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6. Regnskabsbrugere og deres informationsbehov 
Som beskrevet i afgrænsningen fokuseres der på investorer som regnskabsbrugere. 

 

Som nævnt i kapitel fem er indregnings- og målingsmetoderne stort set ens for henholdsvis ÅRL, RVL 

og IAS med enkelte undtagelser. Der er dog forskel på kravene efter ÅRL, RVL og IAS ved oplysning 

og præsentation i årsrapporten. Det er derfor nærliggende, til brug for den endelige konklusion, at 

undersøge hvilke oplysninger, regnskabsbrugerne lægger vægt på i en årsrapport. Regnskabsbrugeres 

præferencer for oplysninger i årsrapporten skal således bidrage til det retvisende billede ved opgørelse 

af investeringsejendomme til dagsværdi. 

 

Til redegørelse for regnskabsbrugernes præferencer og ønsker til en retvisende årsrapport er tre 

undersøgelser inddraget. Herunder gennemgås kronologisk de vigtigste budskaber i undersøgelserne, og 

der anføres kritik af kilderne. 

 

Analyseinstituttet Epinion har i 2012 lavet en undersøgelse for FSR, og FSR gengiver de vigtigste 

punkter fra undersøgelsen i artiklen ”Investorer kritiserer årsrapporterne”. På baggrund af 

undersøgelsen foretaget blandt 100 professionelle investorer fandt man, at 74 % af de adspurgte mente, 

at årsrapporterne med fordel kan indeholde flere oplysninger om virksomhedens forventninger til 

fremtiden. Herudover svarede 61 %, at årsrapporterne indeholdt for få oplysninger om risikoforhold og 

styring af risici (ibid.).  

Ydermere svarede godt 1/3 del af respondenterne, at inddragelsen af internationale regnskabsstandarder 

øgede kompleksiteten og dermed gav en lavere grad af sammenlignelighed.  

Det fremgår ikke af artiklen, hvem respondenterne er, hvilke erhverv de besidder og hvilke typer af 

årsrapporter, undersøgelsen er foretaget på (virksomhedsklasse). På denne baggrund kan reliabiliteten 

og validiteten af undersøgelsen ikke bedømmes, men undersøgelsens konklusioner kan eventuelt 

bekræfte tendenser fra andre undersøgelser. 

 

I undersøgelsen ”Historisk kostpris versus dagsværdi” er undersøgelsens konklusioner tilvejebragt ud 

fra 53 respondenter udvalgt på baggrund af erfaring med kendskab til kostpris og dagsværdi som 

måleattribut. Respondenterne kom fra forskellige brancher og undersøgelsen vurderes derfor at have en 

højere grad af reliabilitet og validitet.  

 

Undersøgelses formål var at klarlægge, hvad professionelle investorer, såsom aktieanalytikere, 

investeringsrådgivere, porteføljeforvaltere og andre rådgivere, foretrak som målingsattribut. I 

undersøgelsen fandt man, at 55 % af respondenterne foretrak dagsværdi, mens kun 13 % foretrak 

kostpris. De resterende var indifferente eller havde ingen holdning hertil (ibid.). 
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Respondenterne blev ligeledes bedt om at tage stilling til, hvorvidt de foretrak dagsværdimåling eller 

kostprismåling på de forskellige poster i et regnskab. Her viste det sig, at 57 % af respondenterne 

foretrak kostpris til måling af materielle anlægsaktiver, herunder også ejendomme. Det var, i 

undersøgelsen, den eneste regnskabspost hvor forskellen var signifikant, og det udledes derfor klart, at 

investorer foretrak måling til kostpris af materielle anlægsaktiver (ibid.). 

Det konkluderes senere i undersøgelsen på baggrund af ovenstående, at årsagen til, at der netop på 

materielle anlægsaktiver er præference for kostpris, er, at der ikke eksisterer et aktivt marked for 

værdiansættelsen, og troværdigheden ved værdiansættelsen er dermed lav (ibid.). 

 

I ”Værdien af årsrapporten” af PwC og CBS var formålet med undersøgelsen at klarlægge, om 

virksomhederne bruger deres kræfter på det rigtige i årsrapporten, og dermed hvad interessenternes 

behov er med hensyn til information i en årsrapport. I undersøgelsen har i alt 667 virksomheder og 

regnskabsbrugere deltaget, og undersøgelsen er derfor, ifølge rapporten, den mest omfattende af sin art. 

Rapportens validitet og reliabilitet vurderes altså som værende høj, og konklusionerne fra 

undersøgelsen kan derfor anvendes i denne rapport til at klarlægge regnskabsbrugernes 

informationsbehov. Undersøgelsen er foretaget på klasse C og D virksomheder, men den vurderes 

alligevel at give et billede af, hvem interessenterne er, og hvad de lægger mest vægt på i årsrapportens 

bestanddele.  

 

I undersøgelsen fandt man, at 99 % af brugerne fra de unoterede virksomheder anvender årsrapporten i 

høj eller meget høj grad, og at interessenterne primært vurderes at være investorer, analytikere og bank- 

og realkreditinstitutter (ibid.). 

 

Man konkluderede ydermere i undersøgelsen, at for kun 17 % af de unoterede virksomheder var 

opfattelsen, at noterne blev anvendt i høj grad, mens 91 % af brugerne fra de unoterede virksomheder 

angav, at de anvendte noteoplysningerne i høj eller meget høj grad, og at brugerne var mest 

interesserede i noter, der specificerede anlægsaktiver (ibid.). 

 

Selvom undersøgelsen af regnskabsbrugernes informationsbehov, der er udarbejdet af PwC og CBS, er 

lavet på klasse C og D virksomheder, må det alligevel antages at give et billede af, hvem interessenterne 

er, og hvor i årsrapporten deres interesse er. Det må naturligvis nævnes, at der sædvanligvis ikke er lige 

så stor interesse fra samfundet for en lille klasse B-virksomheds regnskab som for en klasse C eller D-

virksomhed. 

 

På baggrund af de inddragne undersøgelser kan det derfor udledes, at investorers præferencer for en 

retvisende årsrapport med investeringsejendomme til dagsværdi indebærer, at der i højere grad oplyses 

om risikoprofil og styring af risici, at der ønskes flere informationer omkring forventningerne til den 
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fremtidige udvikling, at der i højere grad oplyses om forudsætninger for opgørelser af dagsværdier, at 

væsentlige aktiviteter, såsom investeringsejendomme, i højere grad specificeres i noter og at der, 

såfremt der ikke kan opgøres en troværdig dagsværdi, indregnes til kostpris.  

6.1 Analyse – kan RVL 17 bidrage til et mere retvisende billede? 
Det vil i det følgende afsnit blive analyseret, hvorvidt ÅRLs krav til indregning, måling og præsentation 

af investeringsejendomme til dagsværdi er i overensstemmelse med begrebsrammens krav om at støtte 

regnskabsbruger i dennes økonomiske beslutninger, og det analyseres, om RVL kan inddrages som 

supplement til ÅRL for at tilgodese regnskabsbrugeres informationsbehov. IAS 40 er udeladt fra 

analysen, da det er vurderet at RVL 17 og IAS 40 i store træk er identiske. 

 

Husk fra kapitel tre, at det er vurderet at regnskabsbrugeres behov primært retter sig mod 

begrebsrammens 1. niveau (prognoseopgaven, kontrolopgaven, fordelingsopgaven) og 2. niveau med 

de fundamentale egenskaber (relevans og validitet), samt de forstærkende egenskaber 

(sammenlignelighed, konsistens, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed). Afhandlingen fokuserer 

på regnskabsbrugere i små- og mellemstore ejendomsselskaber og her er særligt kontrolopgaven i 

1.niveau og relevans samt validitet i 2.niveau vurderet som værende væsentlige for regnskabsbrugere.  

 

Efter redegørelsen af regnskabsbrugernes informationsbehov er det udledt, at regnskabsbruger har 

nedenstående ønsker som tilføjelse til regnskabsudarbejdelsen af en årsrapport. 

 

Regnskabsbrugers behov Hvor i begrebsrammen (ikke udtømmende) 

Oplysninger om forventninger til den 

fremtidige udvikling 

• Prognoseopgaven 

• Kontrolopgaven 

Forudsætninger for opgørelse af værdier • Kontrolopgaven 

• Relevans  

• Validitet 

Flere og mere specificerede noter til 

anlægsaktiver og resultatopgørelse 

• Relevans 

• Forståelighed 

• Konsistens 

Risikoprofil og styring af risici • Kontrolopgaven 

• Validitet  
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Oplysninger om forventninger til den fremtidige udvikling 
Ifølge de inddragne undersøgelser har regnskabsbrugerne et specifikt behov for at kende mere til 

virksomhedens forventninger til fremtiden. Der er ingen eksplicitte krav i ÅRL, der kræver, at ledelsen i 

en klasse B-virksomhed giver oplysninger om forventninger til fremtiden i den finansielle rapportering. 

Det er således udelukkende et krav, at der redegøres for den finansielle stilling på balancedagen. 

Ligeledes er det ikke et krav i RVL 17, at der rapporteres om den forventede udvikling. I forhold til 

begrebsrammen kan der umiddelbart heller ikke tolkes noget indirekte krav om at rapportere om 

udviklingen. Det vurderes derfor, at RVL 17 ikke kan imødekomme dette behov fra regnskabsbrugere. 

 

Forudsætninger for opgørelse af værdier 

Det er ikke et krav i ÅRL, at det angives, hvilke forudsætninger der er anvendt, for at de givne værdier 

er fremkommet. Det er alene et krav, at der oplyses om, hvilken indregnings- og målingsmetode der 

anvendes. Da opgørelse af dagsværdi indebærer en række skøn foretaget i værdiansættelsen, må det 

som minimum kræves, at regnskabsbruger får forudsætningerne oplyst i årsrapporten for derved at 

kunne vurdere, hvilken værdi ejendommen alternativt ville have, såfremt en anden, og måske mere 

korrekt forudsætning, blev anvendt. Ønsket om oplysning herom kan naturligvis ses i forhold til 

begrebsrammens 1. niveau omkring brugerne og deres behov for information for at kunne træffe de 

rigtige økonomiske beslutninger, men kan også ses i flere sammenhænge med begrebsrammens andre 

niveauer herunder (ikke udtømmende);  

 

• Validitet, da regnskabsbruger kan have mindre tillid til en skønsmæssig opgørelse, såfremt 

vedkommende ikke kender forudsætningerne for opgørelsen heraf.  

• Relevans, da en udeladelse af information såsom forrentningskrav, den medtagne pengestrøm, 

den anvendte værdiansættelsesmodel, eller ejendommens særlige karakteristika kan medføre en 

anden opfattelse eller kan resultere i en anden beslutning for regnskabsbruger. 

• Konsistens, da der ifølge ÅRL er valgfrihed for indregning og måling af 

investeringsejendomme efter dagsværdi, hvis virksomheden har investeringsaktivitet som 

hovedaktivitet. Dette kan gøre det svært for regnskabsbruger at sammenligne beholdninger af 

ejendomme imellem virksomheder. 

 

Da det som nævnt kun er et krav i ÅRL, at forudsætningerne for den valgte beregningsmetode oplyses, 

er det et yderligere krav i henhold til RVL 17, at der også oplyses om anvendt afkastkrav 

(forrentningskrav), og om hvorledes afkastkravet er opgjort. Det vil sige med hvilke forudsætninger, 

afkastkravet er fremkommet.  
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Hvis RVL 17 indgår som supplement til ÅRL ved præsentation af investeringsejendomme til 

dagsværdi, vil regnskabsbruger i mere eller mindre grad få opfyldt sine ønsker til forudsætninger for 

opgørelse af værdier, da rapporteringen dermed vil indeholde oplysninger om, hvordan 

regnskabsudøver har beregnet afkastkravet eller alternativt har anvendt bechmark fra uvildige 

vurderingsrapporter. 

 

Ydermere er det efter RVL 17 et krav at indregne investeringsejendomme til dagsværdi, såfremt 

virksomhedens hovedaktivitet er investeringsaktivitet, hvilket kan gøre det mere overskueligt for 

regnskabsbrugere at sammenligne virksomheder med beholdninger af ejendomme. 

 

Det må derfor antages, at det i høj grad vil bidrage til det retvisende billede at inddrage RVL 17 på dette 

punkt. 

 

Flere og mere specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse 

Da det ikke er et krav i ÅRL, at anlægsaktiver specificeres i noter for klasse B-virksomheder, kan 

regnskabsbruger ikke i samme grad gennemskue værdiforøgelser og værditab på ejendomme, som hvis 

anlægsnoten specificerede ejendommens finansielle udvikling.  

 

Ydermere fremgår der af ÅRL ikke et krav til, hvordan investeringsvirksomheder skal præsenteres ud 

over de generelle skemakrav. Det fremgår dog af ÅRL § 38, at revurderinger efter denne paragraf til 

dagsværdi skal indregnes i resultatopgørelsen i den ordinære drift. Herudover skal eventuelle gevinster 

eller tab ved afhændelse af investeringsejendomme også indgå i driften. Det er derfor i høj grad 

begrænset i hvilket omfang, ÅRL stiller krav til præsentationen af investeringsejendomme for klasse B-

virksomheder. 

 

Regnskabsbrugerne har ifølge undersøgelsen et stort behov for, at der i den finansielle rapportering 

indgår notespecifikationer af balancens bestanddele, navnligt de bestanddele, som udgør 

hovedaktiviteten. Ikke mindst fordi der netop i anlægsnoterne kan blive specificeret detaljer som 

ejendommens karakteristika, medtagne forudsætninger for opgørelse af forrentningskrav på de enkelte 

ejendomme, begrænsninger i ejendomsretten mv. 

 

Regnskabsbrugernes behov for ovenstående information kan ses i sammenhæng med begrebsrammens 

krav om: 

• Relevans, da en udeladelse af en information kan medføre en anden opfattelse for 

regnskabsbruger. 

• Forståelighed, da årsrapporten skal være udarbejdet på en klar og forståelig måde. En eventuel 

udeladelse af vigtige noter kan resultere i en uklar og uforståelig opgørelse af dagsværdi. 
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• Konsistens, da det mere tydeligt vil fremgå af en note hvilke op- og nedskrivninger, der både er 

foretaget i året, men også i tidligere perioder. 

 

Ovenstående mangler vil der blive taget højde for ved inddragelse af RVL 17.  

I RVL 17 er det et utvetydigt krav, at der i noterne til årsrapporten specificeres årets til- og afgange 

samt værdireguleringer. Kravet i noterne indebærer også, at det skal oplyses, om der er anvendt uvildig 

vurderingsmand i værdiansættelsen. Der skal ligeledes også i noterne oplyses om begrænsninger i 

ejendomsretten, kontraktlige forpligtelser og den regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver. 

 

I resultatopgørelsen skal værdireguleringer i henhold til RVL 17 vises som særskilte poster, hvilket 

dermed giver regnskabsbruger en indsigt i, om driftens resultat består af ordinær drift eller 

værdireguleringer på ejendommen. Det skal dog nævnes, at IAS 40 er mere detaljeret i beskrivelsen af 

posterne i resultatopgørelsen og har som krav, at lejeindtægter, tomgangsleje og driftsomkostninger 

fremgår særskilt. 

 

Det må i høj grad vurderes, at RVL 17 vil supplere ÅRL på dette punkt, fordi RVL 17 kan supplere 

med krav til oplysning og præsentation af noterne i årsrapporten, hvilket medfører et bedre indblik i 

baggrunden for værdiansættelsen for regnskabsbruger og dermed øger troværdigheden til regnskabet. 

 

Risikoprofil og styring af risici 

Ved værdiansættelse til dagsværdi afhænger værdien af selskabets ejendomme både af specifikke 

ejendomsforhold og eksterne samfundsmæssige faktorer tillige med en vurdering af den aktuelle 

risikosituation for den pågældende ejendom. Der er således flere risici forbundet med værdiansættelsen. 

 

Regnskabsbrugerne har et behov for at kende risikoprofilen for den enkelte virksomhed. Dette må for 

en virksomhed med investering i ejendomme indebære, at regnskabsbruger gøres bekendt med værdien 

af virksomhedens ejendomme, herunder hvordan den skønsmæssige værdi er fremkommet. Det 

stemmer overens med de andre ovennævnte punkter, som regnskabsbruger ønsker mere indsigt i. Men i 

risikoprofilen kan også indarbejdes et følsomhedsscenarie, hvor regnskabsudøvere gør regnskabsbruger 

opmærksom på, at et givent udsving i ejendommens værdi kan have en vis effekt på den finansielle 

stilling. Risikoprofilen og styring af risici kan derfor i høj grad ses i sammenhæng med 

regnskabsbrugernes behov for at kende virksomhedens prognoseopgave. Ønsket om bedre indsigt i 

risikoprofilen og styring af risici kan desuden ses i sammenhæng med: 

 

• Kontrolopgaven, da regnskabsbruger ønsker indsigt i om hvorvidt ledelsen forvalter de 

økonomiske midler lønsomt, og om en given udvikling kan være markedsspecifik. 
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• Validitet, da regnskabsbruger med en risikoprofil vil blive bekendt med ”best-case-scenario” og 

”worst-case-scenario” for virksomhedens aktiviteter. 

 

Der foreligger ingen krav i ÅRL for klasse B-virksomheder om at rapportere til regnskabsbruger 

omkring risikoprofilen eller styring af risici. Man må dog formode, at en fuldstændig finansiel 

rapportering vil indeholde alle oplysninger af væsentlighed for regnskabsbruger, og at rapporteringen 

dermed implicit opfylder ønsket om at have indsigt i risikoprofilen.  

 

En anden metode til at imødekomme ønsket fra regnskabsbruger er at udarbejde følsomhedsanalyser på 

eksempelvis ejendomme. Her kan regnskabsudøvere beskrive for regnskabsbrugere, hvilke 

forudsætninger der indgår i beregning af forrentningskravet, og hvordan ejendommens værdi bliver, 

hvis forudsætningerne ændres. På denne måde kan regnskabsbruger selv danne sig et overblik over, 

hvilken indflydelse en forkert anvendt forrentningsfaktor kan have på den finansielle stilling.   

 

Det er hverken et krav i ÅRL eller RVL 17 for klasse B-virksomheder, at der indarbejdes 

følsomhedsanalyser, og indarbejdelse af følsomhedsanalyser på investeringsejendomme må afvejes fra 

virksomhed til virksomhed, da det ikke med sikkerhed, skaber et bedre overblik, hvis der blot er tale om 

en enkelt lille ejendom. Vurderingen bør derfor være, at såfremt det skaber et bedre overblik for 

regnskabsbruger, skal en følsomhedsanalyse medtages, ellers ikke. RVL 17 vil derfor i nogle tilfælde 

supplere ÅRL på dette punkt. 

 

Det skal nævnes, at RVL 17 har som krav, at der indarbejdes følsomhedsanalyser på klasse C-

virksomheder.  

6.2 Delkonklusion 
Efter redegørelsen for regnskabsbrugeres behov for information og analyse heraf i forhold til RVL 17, 
kan processpørgsmål fire og fem besvares. 
 

4. Hvad har regnskabsbrugere af ønsker (behov) til rapporteringen? 

 
På baggrund af de inddragne undersøgelser konkluderes det, at regnskabsbrugers ønsker til den 

finansielle rapportering i høj grad retter sig mod oplysning om forventninger til den fremtidige 

udvikling, forudsætning for opgørelse af værdier, flere specificerede noter til anlægsaktiver og 

resultatopgørelse samt risikoprofil og styring af risici. Regnskabsbrugers ønsker blev herefter 

sammenholdt med begrebsrammens kvalitetskrav for at identificere, om ønskerne rettede sig mod 

prognoseopgaven, kontrolopgaven, de kvalitative egenskaber, de fundamentale egenskaber eller de 

forstærkende egenskaber. De fire identificerede problemstillinger/ønsker blev herefter sammenholdt 
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med kravene til en regnskabsaflæggelse efter RVL 17 for derved at konkretisere, om inddragelsen af en 

brancheregulerende vejledning kan imødekomme regnskabsbrugernes behov.  

 

5. Imødekommer de regnskabsmæssige vejledninger regnskabsbrugeres ønsker (behov)? 

 

Det bedømmes, at RVL 17 som minimum kan imødekomme behovene: forudsætninger for opgørelse af 

værdier samt flere specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse. 

 

Forudsætning for opgørelse af værdier, fordi RVL 17 kræver at afkastkravet vises, og forudsætningerne 

for opgørelse heraf verbaliseres. Dette vil imødekomme regnskabsbrugers behov for validitet og 

relevans.  

Flere specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse, da RVL 17 har som krav, at 

anlægsnoter specificeres i årsrapporten, hvilket vil imødekomme behovet for relevans, forståelighed og 

konsistens. I forhold til risikoprofil og styring af risici vil RVL 17 imødekomme regnskabsbrugers krav 

i nogle tilfælde, idet informationer omkring forudsætning for beregning af afkastkrav, og afkastkravet i 

sig selv, vil give regnskabsbruger en information omkring ejendommens risikoprofil sammenlignet med 

andre lignende ejendomme. RVL 17 vil dog ikke bidrage med en eventuel følsomhedsanalyse af den 

beregnede dagsværdi, da dette ikke er et krav på klasse B-virksomheder, hvilket anses for kritisabelt, da 

regnskabsbruger har interesse i at kende ”i bedste fald” og ”i værste fald” scenariet for ejendommens 

værdi.  

Det vurderes at behovet for oplysninger om forventninger til den fremtidige udvikling ikke kan 

imødekommes yderligere ved inddragelse af RVL 17, da der ikke fremgår noget krav herom i RVL 17 

på klasse B-virksomheder.  
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7. Best Practice 
I det følgende afsnit vil der blive redegjort for ”best practice” ifølge Ejendomsforeningen Danmark 

(herfra ED). Ejendomsforeningen Danmark er en professionel erhvervsorganisation for ejere, udlejere 

og administratorer af fast ejendom. Ifølge Ejendomsforening Danmark omfatter foreningen ca. 85 % af 

hele det danske professionelle ejendomsmarked. Foruden at tilgodese sine medlemmer er 

Ejendomsforening Danmark aktiv i det politiske og juridiske arbejde angående ejendomme, og bidrager 

derfor som interessent på vegne af sine medlemmer ved udarbejdelse af lovtekster, som har indflydelse 

på ejendomsmarkedet. 

 

Ejendomsforeningen Danmark har i juni 2009 udgivet ”Best practice for selskabsledelse og 

investorinformation i ejendomsselskaber”. I denne anbefales det, at virksomheden, som en del af den 

finansielle rapportering, bør offentliggøre en liste over de ejendomme, der indgår i beholdningen. Listen 

bør indeholde oplysninger om: 

• Ejendommenes beliggenhed 

• Ejendommenes areal 

• Ejendomstype (kontor, bolig, detail, industri eller lager) 

• Balancedagens vurdering af ejendomsværdien 

• Anvendt afkastkrav ved værdiansættelsen 

• Tidspunkt for seneste vurdering af ekstern vurderingsmand 

• Værdiansættelsen ved den seneste eksterne vurdering. Hvis ingen ekstern vurdering bør 

oplysninger om købspris og købsår oplyses.  

 

Ejendomsforeningen Danmark kræver dertil, at virksomhedens investeringsejendomme skal opgøres til 

markedsværdi på basis af det forventede afkast af ejendommen, og at værdiansættelsen enten kan ske 

igennem ”den afkastbaserede model” (normalindtjeningsmodellen) eller ved ”DCF-modellen”. Det bør 

ligeledes fremgå af årsrapporten, hvilken model der er anvendt. 

 

Ejendommene bør vurderes mindst hvert kvartal, og ved udarbejdelse af årsrapporten skal der føres en 

grundig værdiansættelse. Vurderingerne bør mindst hvert tredje år suppleres med en ekstern 

vurderingsmand, og denne vurdering kan træde foran den interne vurdering, såfremt ledelsen vurderer 

den eksterne korrekt. Hvis ledelsen ikke anvender den eksterne vurdering i det pågældende 

vurderingsår, skal årsagen hertil tydeligt forklares i årsrapporten. I årsrapporten bør oplysninger om den 

eksterne vurderingsmand fremgå, ligesom grundlaget for vedkommendes aflønning skal fastsættes, for 

derved at sikre, at den eksterne vurderingsmands aflønning ikke er afhængig af vurderingen. 

 



 62 

 

Virksomheden bør både i årsrapporten og i kvartalsrapporterne oplyse om det samlede afkast i kroner 

og i procent for den pågældende periode og minimum fem år tilbage i tid. Derudover bør afkastet både 

opgøres for rene ejendomsinvesteringer i procent og værditilvækst. 

 

Direkte afkast og værditilvækst bør sammenlignes med et benchmark bestående af sammenlignelige 

ejendomme eller IPD Dansk Ejendomsindeks. 

 

Årsrapporten bør som minimum indeholde oplysninger om (ikke udtømmende): 

• Den samlede ejendomsværdis procentvise fordeling på ejendomstyper 

• Den samlede ejendomsværdis procentvise fordeling på geografiske områder 

• De samlede lejeindtægters procentvise fordeling på lejernes erhvervssektorer 

• Den gennemsnitlige kvadratmeterleje og den gennemsnitlige tomgang fordelt på ejendomstyper 

og geografiske områder 

• De ti største lejeres andel af den samlede lejeindtægt 

 

Ydermere bør årsrapporten indeholde følsomhedsanalyser af årsresultatet. Analyserne bør belyse 

virkningen på årsresultatet af: 

• Et fald på fem procent i det gennemsnitlige lejeniveau 

• En stigning på fem procent i den gennemsnitlige tomgang 

• En devaluering på fem procent af den danske krone (hvis selskabet har udenlandske ejendomme 

eller låntagning) 

• En stigning på en procent i den gennemsnitlige lånerente 

• En stigning på en procent i det gennemsnitlige afkastkrav 

 

7.1 Diskussion af ”Best Practice”  
Vejledningen fra Ejendomsforening Danmark må i høj grad vurderes at tilgodese regnskabsbrugers 

ønsker til årsrapportens bestanddele jf. kapitel 6, afsnit 1, fordi vejledningen tager udgangspunkt i at 

afdække regnskabsbrugers behov for informationer omkring ejendommens karakteristika, 

følsomhedsanalyse, risikoprofil og ekstern bekræftelse af opgjort dagsværdi, som derved kan relateres 

tilbage til prognosekrav, kontrolkrav og kvalitetskrav.  Vejledningen indfrier derfor i høj grad 

begrebsrammens retningslinjer, og en sådan tydeliggørelse af investeringsejendomme i årsrapporten er 

hverken fundet i den nationale lovgivning eller danske og internationale standarder, som der tidligere er 

redegjort for.  
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Det kan dog diskuteres om inddragelsen af ”best practice” eksemplet fra Ejendomsforening Danmark på 

selskaber med investeringsejendomme i klasse B segmentet vil øge kompleksiteten i rapporteringen i en 

sådan grad at nytten ikke overstiger omkostningen forbundet med processen. Som beskrevet i kapitel 

tre, var det et eksplicit krav i tærskelværdierne væsentlighed og nytteværdi at undgå overinformering til 

regnskabsbruger, og at regnskabsudarbejder ikke skal pålægges omkostninger forbundet med 

udarbejdelsen af regnskabet, som ikke står mål med regnskabsbrugers nytteværdi af rapporteringen. 

På den baggrund vurderes det, at ”best practice” eksemplet i højere grad bør rettes mod store 

ejendomsselskaber og ikke finder anvendelse på denne afhandlings hovedfokus. For eksemplets skyld, 

inddrages vejledningen fra Ejendomsforening Danmark dog stadig i case-undersøgelsen i kapitel otte. 
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8. Case-undersøgelse af årsrapporter med investeringsejendomme 
Der vil i det følgende afsnit blive foretaget en empirisk undersøgelse af årsrapporter med 

investeringsejendomme til dagsværdi. Metoden til fremskaffelses af data er beskrevet i metodeafsnittet 

kapitel 2, afsnit 2. 

 

Der vil indledningsvist, på baggrund af den styrende problemformulering, blive opstillet en hypotese, 

som forsøges be- eller afkræftet ved hjælp af en række underspørgsmål. Formålet med afsnittet er 

således at bidrage til at besvare, om de årsrapporter, der udarbejdes i dag med investeringsejendomme 

målt til dagsværdi, giver et retvisende billede i overensstemmelse med kvalitetskravene i 

begrebsrammen og regnskabsbrugers behov for information. 

8.1 Hypotese 
Præsentation i årsrapporten af investeringsejendomme målt til dagsværdi er ikke pålidelig og dermed 

ikke retvisende, fordi der ikke anvendes RVL 17 og DCF-modellen og dermed ikke opfylder 

kvalitetskravene. Der er ikke kontinuitet i rapporteringen og valget af revisor har indflydelse på 

kvaliteten af rapporteringen. 

 

For at undersøge denne hypotese detailgennemgås årsrapporterne med det formål at besvare 

nedenstående spørgsmål. 

 

Er investeringsejendomme præsenteret på en klar og overskuelig måde i årsrapporten? 

Det vurderes subjektivt, om kravene til henholdsvis anvendt regnskabspraksis, balance og noter i 

henhold til ÅRL og/eller RVL 17 er overholdt.  

 

Fremgår det af årsrapporten, hvilken værdiansættelsesmetode der er anvendt, eller kan det indirekte 

udledes ud fra oplysninger givet i årsrapporten? 

For at regnskabsbruger kan vurdere troværdigheden af dagsværdien i årsrapporten, bør det være muligt 

for regnskabsbruger at gennemskue, hvilken metode der er anvendt og om muligt at kunne forholde sig 

kritisk til de medtagne skøn og derved eventuelt udlede sin egen mere lempelige eller kritiske 

værdiansættelse. 

Da det tidligere i afhandlingen er fastslået, at anvendelse af en DCF-model giver et mere troværdigt 

billede af dagsværdien, er dette parameter medtaget til at analysere, om inddragelsen af modellen kan 

bidrage til det retvisende billede.  

 

Er der konsistens i indregning, måling, værdiansættelse samt præsentation i årsrapporterne? 

Som supplerende handling ønskes det vurderet, om der er konsistens i måling og præsentationsmetoder, 

hvorfor der inddrages to på hinanden efterfølgende regnskabsår. Spørgsmålet besvares kvalitativt ud fra 
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mine observationer i gennemgangen af årsrapporterne. Formålet med delundersøgelsen skal ses i 

sammenhæng med begrebsrammens forstærkende krav omkring kontinuitet, for derved at undersøge om 

indregningsmetoderne og afkastkravene skifter karakter i en sådan grad, at det tenderer til, at ledelsen 

forsøger at farve regnskabet i en fordelagtig retning. 

 

Er der sammenhæng imellem valget af revisor (størrelsen af revisorvirksomhed) og kvaliteten af 

årsrapporten? 

Som en yderligere handling analyseres det, om der er en korrelation imellem informationsniveauet til 

regnskabsbruger og den påtegnende revisor, for derved at kunne be- eller afkræfte om der er 

diversifikation i revisorernes selvregulering og etik. Formålet med delundersøgelsen beror på mine 

antagelser om, at der er stor forskel på årsrapporternes informationsniveau, som også beskrevet i 

indledningen af denne afhandling. 

8.2 Analyseteknik 
Analysen af årsrapporterne er foretaget således, at hvert enkelt selskab er vurderet i forhold til kravene i 

henhold til ÅRL og RVL 17 på alle årsrapportens bestanddele. Det vil sige anvendt regnskabspraksis, 

resultatopgørelse, balance og noter. Hvis eksempelvis et selskabs årsrapport efterlever kravene til 

anvendt regnskabspraksis efter ÅRL, men ikke efter RVL 17, har selskabet fået tallet 1 efter ÅRL, men 

0 efter RVL 17, ligesom der er givet et 0, hvis værdiansættelsesmodel ikke er oplyst og 1, hvis denne er 

oplyst (eller kan tolkes ud fra forudsætningerne). Dette gøres for hver bestanddel i årsrapporten for 

hvert selskab, og der summeres herefter nedad for at vurdere, hvor stor en andel, der efterlever kravene 

for hver enkelt bestanddel efter henholdsvis ÅRL og RVL 17.  

 

Analysen af årsrapporter er vedlagt som bilag 2. 

 

ÅRL og RVL 17 har hver fire kolonner (anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter), 

og såfremt der for et selskab er angivet minimum to nuller under kravene efter RVL 17, afvejes det 

samlet, at RVL vil bidrage til et retvisende billede. 

 

I en enkeltstående kolonne er det efterfølgende vurderet, om det af årsrapporten kan tolkes, hvilken 

værdiansættelsesmetode der er anvendt.  

 

Som supplement til den empiriske analyse er der ydermere tilføjet kolonner, som angiver om selskabet 

efterlever kravene anført i ”best practice” af Ejendomsforeningen Danmark, om der er kontinuitet i 

regnskabsaflæggelsen, værdiregulering i året (anvendes i perspektivering) og om selskabet anvender en 

”lille/mellemstor” eller ”stor” revisor ud fra betragtningen af, at de ”store” revisorer er i top-ti over de 

største revisionsvirksomheder i Danmark. Som kilde til redegørelse for de ti største 
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revisorvirksomheder i Danmark er en artikel fra Berlingske Business ”År 1 efter den store 

revisorfusion” fra februar 2015 anvendt. 

 

Dataindsamlingsteknik er som tidligere nævnt beskrevet i metodeafsnit.  

Søgekriterierne er branchekode 682040 ”udlejning af erhvervsejendomme”. Der afgrænses på følgende 

kriterier: 

• Kapitalselskab 

• Omsætning <= 72 mio. kr. 

• Balancesum <= 36 mio. kr. 

• Antal ansatte <= 5 ansatte 

• Geografiske afgrænsninger indtil stikprøvens størrelse er under 100 men over 30. 

Når stikprøverne er fremkommet, indhentes der årsrapport fra henholdsvis 2013 og 2012. 

 

 
Figur 8. Egen tilvirkning 

Populationen totalt med branchekode 682040 ”Udlejning af erhvervsejendomme” udgør 13.936 

virksomheder, og med de anvendte søgekriterier angivet i metodeafsnittet er der 356 årsrapporter. Heraf 

er der yderligere afgrænset til 41 årsrapporter, som viser selskaber i populationen med adresse i 

København svarende til en stikprøve på 12 %. 

 

  



 67 

 

Af de 12 % var henholdsvis 18 målt til kostpris, 16 målt til dagsværdi og 7 var ikke relevante, da de 

enten havde solgt ejendommen i året, var placeret i den forkerte branchekode eller på trods af 

søgekriterierne var en klasse C-virksomhed. Fordelingen kan ses på følgende figur. 

 

 
Figur 9. Egen tilvirkning 

 

8.3 Analyse af årsrapporter 

Analysen tog herefter udgangspunkt i de 16 selskaber, der måler investeringsejendomme til dagsværdi. 

Herunder gennemgås undersøgelsens resultater på årsrapportens bestanddele. 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Ud af de 16 årsrapporter var 13 i overensstemmelse med ÅRLs bestemmelser. De selskaber, som ikke 

overholdt kravene til anvendt regnskabspraksis, havde ikke skrevet noget om investeringsejendomme, 

og i en enkelt årsrapport var teksten alene ”dagsværdi”, som ikke kan forventes at bidrage betragteligt 

til regnskabsbrugers forståelse af, hvordan værdien er fremkommet.  

 

Kun 3 ud af 16, svarende til 19 %, var i overensstemmelse med RVL 17. 

 

Resultatopgørelse 

Alle årsrapporterne overholdt kravene til resultatopgørelsen i henhold til ÅRL og RVL 17. Men som 

redegørelsen for kravene til resultatopgørelsen i henhold til ÅRL beskrev, er kravene lempelige og er 

genstand for fortolkning.  
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Balance 

I forhold til præsentation af investeringsejendomme i balancen er der stort set ingen forskel imellem 

RVL 17 og ÅRL, da Årsregnskabslovens skemakrav er gældende, og alle årsrapporter overholdt 

kravene hertil.  

 

Noter 

Alle årsrapporter overholdt kravene til noter i henhold til ÅRL. Dette skal særligt ses i sammenhæng 

med, at der netop ingen krav er til anlægsnoter på klasse B-virksomheder, hvorfor enhver note, der i et 

eller andet omfang beskriver et aktiv, må være til fordel for regnskabsbruger.  

Det var dog kun 4 ud af 16, der overholdt vejledningen til noter efter RVL 17, svarende til 25 %, og det 

var på trods af, at alle årsrapporter indeholdt anlægsnoter, der beskrev investeringsejendomme.  

 

Værdiansættelsesmodel 

Der fremgår hverken af ÅRL eller RVL 17 krav om, at der oplyses hvilken model, der er anvendt til at 

beregne dagsværdien. Det fremgår dog af RVL 17, at der skal oplyses om forudsætninger for den valgte 

beregningsmetode, anvendte afkastkrav og forudsætningerne for opgørelse af afkastkrav. Det er derfor 

vurderet, på baggrund af vejledningen efter RVL 17, at det indirekte kan tolkes, hvilken model, der er 

anvendt. Det vil altså sige, at hvis der oplyses om alle ovenstående parametre, kan en regnskabsbruger 

med minimal forståelse for værdiansættelsesmetoder vurdere, hvilken model der er anvendt. 

 

I 11 ud af 16 årsrapporter svarende til 69 % kan det direkte læses eller indirekte tolkes, hvilken model 

eller metode der er anvendt. Heraf var to opgjort med en DCF-model, og fire anførte, at dagsværdien 

var fremkommet ved brug af rådgivere eller konsulenter. De resterende fem havde opgjort værdien på 

baggrund af normalindtjeningsmodellen. 

 

Best practice 

Samlet set var der ingen af stikprøverne, der overholdt Ejendomsforeningen Danmarks vejledninger til 

præsentation af investeringsejendomme. En enkelt årsrapport var dog udført meget detaljeret med 

oplysninger om afkastkrav, forudsætninger for beregning af afkastkrav, følsomhedsanalyse, 

ejendommens beliggenhed og angivelse af værdiansættelsesmodel, hvorfor denne specifikke årsrapport 

efterlevede vejledningen i højere grad end de resterende.  

 

Konsistens i indregning, måling og værdiansættelsesmetoder 

Som en yderligere del af undersøgelsen blev selskabernes forudgående årsrapport tillige inddraget, med 

henblik på en kvalitativ vurdering af om selskaberne ændrede deres indregning, måling og 

værdiansættelsesmetoder fra et år til et andet. Inddragelsen af denne del, skal ses i sammenhæng med 

begrebsrammens kvalitetskrav omkring forstærkende egenskab konsistens. 
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Gennemgangen af årsrapporterne viste ingen umiddelbar ændring i regnskabsmetoder, og for to af 

selskaberne gav man tilmed yderligere oplysninger til regnskabsbruger i den seneste aflagte årsrapport.  

 

Valg af revisor 

I gennemgangen af de inddragne årsrapporter viste der sig en tendens til, at de årsrapporter som var 

mest mangelfulde, var påtegnet af revisorer uden for top ti af de største revisorvirksomheder i Danmark.  

Mere akkurat var fem af de 16 årsrapporter påtegnet af  små- og mellemstore revisorvirksomheder, og 

ud af de fem indgår fire i de 75 %, hvor RVL 17 vil medvirke til et mere retvisende billede. Ydermere 

er det rent subjektivt vurderet, at netop de fire årsrapporter var de som gav færrest oplysninger omkring 

indregning, måling, værdiansættelsesmetode og forudsætninger for opgørelse af værdier til 

regnskabsbruger. Revisors rolle diskuteres i kapitel ni. 

 

Andre tendenser 

Undersøgelsen viste en anden indikation, idet den samlede ejendomsportefølje for alle årsrapporterne 

steg i værdi med 124 mio. kr. Af den samlede stigning var særligt en mærkbar, hvorfor denne tages ud 

af sammenhængen som en ”out lier”, altså af en årsag som ikke nødvendigvis kan forklares af en 

tendens. Fratrukket denne ene værdiregulering var den samlede værdiregulering stadig positiv med 31 

mio. kr., og det på trods af, at den samlede tilgang i kostpris for hele populationen kun var 8 mio. kr. 

Mere påfaldende var det, at der ikke var enkelte ejendomme som trak ned, men at tendensen generelt 

var en positiv regulering. Den positive tendens diskuteres yderligere i perspektiveringen i kapitel 11. 

 

8.4 Delkonklusion 
 
Processpørgsmål seks,  
 

6. I hvor mange tilfælde vil en inddragelse af en brancheregulerende vejledning give et mere 

retvisende billede? 
 
kan besvares på baggrund af den tidligere opstillede hypotese og resultaterne i case-undersøgelsen: 

 

Præsentation i årsrapporten af investeringsejendomme målt til dagsværdi er ikke pålidelig og dermed 

ikke retvisende, fordi der ikke anvendes RVL 17 og DCF-modellen og dermed ikke opfylder 

kvalitetskravene. Der er ikke kontinuitet i rapporteringen og valget af revisor har indflydelse på 

kvaliteten af rapporteringen. 

 

På baggrund af den foretagne analyse og de tidligere angivne kriterier for vurdering af, hvorvidt RVL 

17 vil bidrage til det retvisende billede, ville inddragelse af RVL 17 for 12 ud af 16 årsrapporters 

vedkommende bidrage til et mere retvisende billede af årsrapporten, hvilket svarer til 75 %.  
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Det vil sige, at såfremt kravet er, at årsrapporten præsenteres efter RVL 17, opfylder 75 % af 

årsrapporterne ikke kvalitetskravene og er dermed ikke retvisende, da de i minimum to tilfælde ud af fire 

ikke efterlever vejledningen i forhold til præsentation af investeringsejendomme i anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 

 

For 31 % kan det af årsrapporten ikke udledes, hvordan værdien er fremkommet (69 % oplyser om 

værdiansættelsesmetode), og kun to ud af 16 svarende til 13 % anfører direkte eller indirekte i 

årsrapporten, at kapitalværdien er fremkommet ved anvendelse af DCF-modellen.  

 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er mest sandsynligt, at størstedelen af de inddragne årsrapporter 

anvender enten normalindtjeningsmodellen eller DCF-modellen, da disse modeller er de mest anvendte 

i praksis. Af hensyn til reliabiliteten i denne specifikke undersøgelsesmetode, tages der, til brug for den 

endelige konklusion, udgangspunkt i den foruddefinerede analyseteknik, og ligeledes at det kun er 13 % 

af årsrapporterne hvor investeringsejendomme er værdiansat efter DCF-modellen. Det skal ikke 

udelukkes, at resultatet bliver anderledes, såfremt der i stedet laves en spørgeskemaundersøgelse til de 

respektive ledelser eller revisorer på samme datagrundlag.  

 

Ingen af stikprøverne efterlever Ejendomsforening Danmarks vejledning til præsentation af 

investeringsejendomme i årsrapporten. 

 

Da de medtagne stikprøver ikke nødvendigvis udgør en repræsentativ del af hele populationen, kan det 

af undersøgelsen ikke direkte udledes, om problemstillingerne gør sig gældende for alle virksomheder 

af denne type. Men det kan dog udledes, at der lader til at være en tendens til, at oplysningerne, der 

gives til regnskabsbruger i årsrapporterne for de udvalgte årsrapporter, er sparsomme og ikke giver 

tilstrækkelig information til regnskabsbruger i henhold til begrebsrammens kvalitetskrav. 

 

Undersøgelsen viser at der er konsistens i indregnings og målingsmetoder, og at årsrapporternes 

formalia og informationsniveau er uændret i samtlige tilfælde, men at der i datagrundlaget er en 

korrelation imellem størrelsen af revisorvirksomhed og årsrapportens kvalitetsniveau. Emnet behandles 

yderligere i det efterfølgende kapitel. 
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9. Diskussion af revisors rolle i regnskabsaflæggelsen 
I det nærværende afsnit diskuteres revisors rolle i regnskabsaflæggelsen i forhold til begrebsrammen og 

case-undersøgelsens resultater. 

 

I et effektivt marked og i et informationsperspektiv, vil personers ageren og beslutningsmodel afhænge 

af de tilgængelige informationer der stilles til rådighed. Revisors rolle som påtegner af det eksterne 

regnskab kan forklares i den såkaldte ”principal-agent” teori. Agentteorien kan bedst forklares ud fra 

den teoretiske konflikt i asymmetrisk information, hvor ledelsen har tilgængelig information, der oftest 

overstiger den information som eksempelvis virksomhedsejere, eller långivere besidder (Elling, 2012). 

Der er altså et behov fra virksomhedsdeltagere eller andre tilknyttede regnskabsbrugere for, at en 

uvildig fagkyndig legitimerer informationerne, der angives i den finansielle rapportering. Dette kan ses i 

direkte sammenhæng med regnskabsbrugeres kontrolbehov. 

 

Det fremgår derfor af ISA 200, som er en af de internationale standarder, som revisor udfører sin 

revision i overensstemmelse med, at revisor skal udtrykke en konklusion om, at regnskabet er aflagt i 

overensstemmelse med en relevant regnskabsmæssig begrebsramme (ISA 200, afsnit 3). 

Ydermere fremgår det af ISA 200, at revisor kan udtrykke en konklusion om, at regnskabet giver et 

retvisende billede, såfremt revisor har opnået høj grad af sikkerhed for, at regnskabet i sin helhed ikke 

indeholder væsentlig fejlinformation. Væsentlig fejlinformation foregår på to niveauer. På det 

overordnede regnskabsniveau og på revisionsmålsniveau. På regnskabsniveau vedrører risikoen for 

væsentlig fejlinformation regnskabet som helhed, og kan derfor påvirke flere revisionsmålsniveauer.  

Væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau består af to komponenter, henholdsvis den iboende 

risiko og kontrolrisikoen. Den iboende risiko relaterer sig til grupper af transaktioner, balanceposter og 

oplysninger, som for eksempel komplekse beregninger eller regnskabsmæssige skøn. Kontrolrisikoen 

relaterer sig til risikoen for den daglige ledelses interne kontrol. 

 

Der er således sammenhængen imellem risiko og væsentlighed, som har betydning for revisors arbejde. 

Særligt på investeringsejendomme kan risikoen for væsentlig fejlinformation være høj på baggrund af 

ledelsens skøn af værdien (iboende risiko).   

 

Der er derfor en direkte parallel imellem begrebsrammens overordnede krav til regnskabsaflæggelsen, 

og til de krav der stilles til en revision med høj sikkerhed. Man kan derfor tale om, at revisor har en 

legitimerende rolle, i forhold til at styrke tilliden til at det af ledelsen udarbejdet regnskab er korrekt (i 

en væsentlighedsbetragtning) ud fra de præmisser begrebsrammen udstikker. Revisors rolle er derfor at 

sikre, at de af ledelsen afgivne informationer i årsrapporten til regnskabsbrugere er i overensstemmelse 

med en godkendt begrebsramme. 
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Men som det fremgår af de indledende afsnit i denne afhandling, kan begrebsrammen i høj grad 

fortolkes. Som eksempel kan nævnes § 11 i ÅRL hvoraf det fremgår: 

 

”Hvis anvendelsen af bestemmelserne i denne lov ikke er tilstrækkelig til at give et retvisende billede, 

som nævnt i stk. 1, skal der gives yderligere oplysninger i årsregnskabet..” (ÅRL § 11, stk. 2) 

 

I lovkommentarerne til ÅRL tolkes dette, som at regnskabsaflægger er forpligtet til at give dækkende 

information til regnskabsbrugerne, så de ikke vildledes af årsrapporten eller holdes i uberettiget 

uvidenhed. 

Det eksterne regnskabs informationsværdi og betydning for markedet, og revisors rolle som kontrollant 

af regnskabets rigtighed, giver således anledning til, at revisionen behæftes med et etisk aspekt, hvor 

regnskabsudarbejder sammen med revisor kan bedømme, hvilke oplysninger der anses for væsentlige, 

og hvilke der ikke gør. Det etiske aspekt går igen i ”lov om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder”, også omtalt som Revisorloven: 
 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver…””…Revisor skal udføre 

opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik”.. (Revisorloven, § 16, stk. 1). 
 

Ovenstående citat er revisors kodeks. Man kan derfor diskutere, om det ikke også er revisors ansvar, at 

dagsværdien er korrekt, og at der oplyses behørigt i årsrapporten omkring forudsætningerne for 

opgørelse af afkastkrav, ejendommens karakteristika, følsomhedsanalyse mv. i regnskabsaflæggelsen, 

så revisor styrker tilliden til det pågældende regnskab i overensstemmelse med ÅRL § 11, stk. 2.  

FSR – Danske Revisorer anbefaler derfor også revisorer at anvende RVL eller IAS som supplement til 

regnskabsaflæggelsen, men angiver ikke noget krav herom. Det er altså et spørgsmål om etik og 

selvregulering i branchen. 

 

I case-undersøgelsen i kapitel otte, der omfattede 16 årsrapporter, var de fem årsrapporter fra små- og 

mellemstore revisorvirksomheder, det vil sige revisorvirksomheder, der ikke var én af de ti største, og 

fire ud af de fem årsrapporter var oplysninger omkring dagsværdiens tilvejebringelse mest mangelfulde. 

Der er altså på baggrund af case-undersøgelsen indikationer på, at markedsreguleringen i høj grad er 

diversificeret ud fra størrelsen af revisorvirksomheden, og man kan udtrykke en bekymring om små- og 

mellemstore revisorvirksomheder er rustet til at bedømme ledelsens evne til at værdiansætte, ud fra 

betragtningen om at små- og mellemstore revisorvirksomheder er (dygtige) generalister, og ikke 

specialister. Et eksempel herpå kan være, at flere af de større revisorvirksomheder har specifikke 

afdelinger/teams, som kun beskæftiger sig med investeringsejendomme, og dermed må formodes at 

have et bedre kompetencegrundlag for at teste eller assistere med værdiansættelse samt 

informationsbehov i årsrapporten, fordi de har standardiseret flere af procedurerne, og derved kan give 
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en mere sammenlignelig og ensrettet revision/assistance. Dette betyder ikke nødvendigvis, at små- og 

mellemstore revisorvirksomheder ikke har den fornødne kompetence, da der også eksisterer små- og 

mellemstore revisorvirksomheder, som har specialiseret sig i investeringsejendomme. Der lod dog ikke 

til at indgå en sådan type af revisorvirksomhed blandt de små- og mellemstore i afhandlingens case-

undersøgelse.  

Det etiske aspekt i revisors rolle i forbindelse med afhandlingens fokus, må derfor ikke alene omfatte 

deres arbejde i forbindelse med at (teste/assistere) værdiansættelse og information i årsrapporten. Der er 

også et etisk aspekt i forbindelse med om en given revisor overhovedet bør revidere en virksomhed med 

investeringsejendom til dagsværdi. Altså om revisoren har den fornødne kompetence.  

Det fremgår videre af revisorlovens § 16 stk.1:  

 

”..”..God revisorskik indebærer desuden... professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen 

af opgaven”. (Revisorloven, § 16, stk. 1). 

 

I en artikel ”Revisornævnet – manglende oplysninger i regnskabet” fra 2013 kritiserer FSR – Danske 

Revisorer derfor også branchen som helhed, på baggrund af kendelser fra Revisornævnet, for ikke at 

give tilstrækkelige oplysninger til regnskabsbrugerne i årsrapporten, og opfordrer til, at revisorerne i 

højere grad skærper opmærksomheden på at kontrollere, at regnskaberne indeholder de krævede 

oplysninger ”uden for linjen”, det vil sige i for eksempel anvendt regnskabspraksis og noter.  At der 

ikke gives tilstrækkelig oplysning kan rettes mod branchen som helhed, men kan også rettes mod 

manglende kompetence, idet en tilstrækkelig kompetence formentlig indebærer, at den pågældende 

underskrivende revisor kun påtegner regnskabet såfremt årsrapporten indeholder de nødvendige 

oplysninger.  

  

Det skal retfærdigvis nævnes, at det er et selskabs ledelse, der aflægger et årsregnskab, ikke revisor. 

Principielt er revisors opgave altså at legitimere ledelsens oplysninger i årsregnskabet. Når revisors 

rolle alligevel er inddraget i afhandlingen, skyldes det, at for en stor del af selskaberne med 

investeringsejendomme i klasse B-segmentet har den tilknyttede revisor en indflydelse, der rækker ud 

over den typiske revisionsydelse. Det ses således ofte, at revisor i mere eller mindre grad samarbejder 

med selskabets administrator eller ledelse omkring bogføring, rådgivning og sågar assistance med 

værdiansættelse af aktiver til dagsværdi.  
 

En simpel case-undersøgelse af 16 årsrapporter giver indikationer på, at der er stor 

kvalitetsdiversifikation i årsrapporterne, og det må derfor vurderes, at der i høj grad er brug for at 

inddrage brancheregulerende vejledninger til regnskabsaflæggelsen, når en virksomhed har en 

investeringsejendom til dagsværdi, således at årsrapporten giver ”et retvisende billede” i 

overensstemmelse med begrebsrammens kvalitetskrav, og at man i samme moment mindsker 
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diversifikationen i informationsniveauet imellem regnskaberne. Samtidig bør der i revisionsbranchen 

være et minimum af kvalitetskrav til årsrapporter med investeringsejendomme, som gerne må overstige 

kravene fra RVL 17, og der bør i højere grad, jævnfør artiklen fra FSR – Danske Revisorer, fokuseres 

internt i de faglige brancheorganisationer på, at revisorer kun skal påtage sig opgaver, hvortil de 

besidder de fornødne kompetencer.  

 

9.1 Delkonklusion 
Processpørgsmål syv kan besvares på baggrund af diskussionen af revisors rolle i 
regnskabsaflæggelsen. 
 

7. Hvad er revisors rolle i regnskabsaflæggelsen, og har virksomhedernes valg af revisor 

indflydelse på ”det retvisende billede”? 
 
Revisors rolle er at legitimere og styrke tilliden, til det af ledelsen aflagte årsregnskab i 

overensstemmelse med en godkendt begrebsramme. Legitimering efter kvalitetskravene i 

begrebsrammen kan i høj grad fortolkes. En revision af et årsregnskab giver således anledning til, at 

revisionen behæftes med et etisk aspekt. Det etiske aspekt indebærer selve fortolkningen af 

Årsregnskabsloven (begrebsrammen) såvel som revisors egen selvkritik af kompetenceevner til at 

assistere og revidere virksomheder med investeringsejendomme. 

Case-undersøgelsen viser, at ud af 16 årsrapporter var særligt fire mangelfulde i deres 

informationsniveau omkring værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi, og at netop disse 

fire årsrapporter var påtegnet af små- og mellemstore revisorvirksomheder. Det er derfor en tendens til 

diversifikation i kvaliteten og det etiske aspekt af revisors arbejde, og det vurderes på denne baggrund, 

at det bør indskærpes, at inddragelse af en brancheregulerende vejledning ved regnskabsaflæggelsen er 

et krav.  
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10. Konklusion 
Denne afhandling fokuserer på følgende elementer i udarbejdelsen af en årsrapport: metode for 

dagsværdimåling (værdiansættelsesmodel) og metoder for indregning og præsentation i årsrapporten af 

en investeringsejendom. Elementerne er i afhandlingen sammenholdt med de generelle kvalitetskrav til 

en årsrapport, for at den giver et ”retvisende billede”, og elementerne er ligeledes sammenholdt med 

regnskabsbrugernes ønsker til specifikationer og præsentation i en årsrapport.  

 

Konklusionen besvares på baggrund af processpørgsmål, som opsummeres i en endelig konklusion. 

 

Hvad er de generelle kvalitetskrav til en årsrapport efter Årsregnskabsloven, og hvilke krav er særlig 

relevante for regnskabsbruger i en klasse B-virksomhed med investeringsejendomme? 

De generelle kvalitetskrav til en årsrapport efter begrebsrammens retningslinjer er, at årsrapporten skal 

give et ”retvisende billede”. For at årsrapporten giver et ”retvisende billede”, skal informationerne i 

årsrapporten udarbejdes til fordel for regnskabsbrugernes normale informationsbehov og være af 

relevans og validitet (troværdige). Relevans er et udtryk for, at årsrapporten skal inkludere de 

informationer, som er relevante i forhold til regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. Validitet er 

et udtryk for at de informationer, der bliver givet, er fuldstændige, neutrale og fejlfri. 

 

Regnskabsbruger vurderes primært at være investorer og långivere. Regnskabsbrugeres 

informationsbehov formodes at være rettet mod kontrolformål, som delvist også opfylder 

prognoseopgaven og fordelingsopgaven.  

For bedst at imødekomme disse informationsbehov, bør der benyttes indregningskriterier og 

måleattributter, hvor en valid præsentation, herunder særligt fuldstændig, neutral og fejlfri information 

tillægges høj betydning. Der bør også lægges vægt på sammenlignelighed og konsistens i 

rapporteringen. 

 

Hvilken værdiansættelsesmodel giver det mest troværdige resultat? 

Den mest retvisende indregning af en ejendom til dagsværdi er værdien i et effektivt marked. Hvis der 

ikke eksisterer et effektivt marked, kan dagsværdien bestemmes ud fra de fremtidige pengestrømme. 

Der er flere anvendte metoder (modeller), der kan håndtere en værdiansættelsesproces, deriblandt 

normalindtjeningsmodellen og Discounted Cash Flow Model (DCF-modellen). I afhandlingen er de to 

modeller blevet behandlet, og det er på baggrund af redegørelsen og analysen af 

værdiansættelsesmodeller konkluderet, at DCF-modellen i højere grad end normalindtjeningsmodellen 

giver en valid dagsværdi af en investeringsejendom, da denne kan tage højde for en ustabil 

budgetperiode og derved tilstræbe en mere neutral og fejlfri gengivelse af de fremtidige pengestrømme. 

Det vurderes dog også, at uagtet hvilken model, der vælges, er det uomtvisteligt, at der vil blive 

foretaget skøn i værdiansættelsesprocessen.  
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Hvad er forskellen imellem Årsregnskabsloven og de brancheregulerende vejledninger ved 

indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten? 

Ved sammenligningen af ÅRL med RVL 17 og IAS 40, kan jeg konkludere, at metoderne for 

indregning og måling er stort set identiske, men at kravene til præsentation og oplysning i årsrapporten 

er væsentlig mere detaljeret i RVL 17 og IAS 40 og stiller højere krav til regnskabsaflæggelsen. 

 

Hvad har regnskabsbrugere af ønsker (behov) til rapporteringen? 

På baggrund af de inddragne undersøgelser i kapitel seks konkluderes det, at regnskabsbrugernes behov 

til den finansielle rapportering i høj grad retter sig mod oplysning om forventninger til den fremtidige 

udvikling (prognose/kontrol), forudsætning for opgørelse af værdier (kontrol/relevans/validitet), flere 

specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse (relevans/forståelighed/konsistens) samt 

risikoprofil og styring af risici (kontrol/validitet). 

 

Imødekommer de regnskabsmæssige vejledninger regnskabsbrugeres ønsker (behov)? 

Det bedømmes, at RVL 17 som minimum kan imødekomme behovene: forudsætninger for opgørelse af 

værdier samt flere specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse. 

 

Forudsætning for opgørelse af værdier, fordi RVL 17 kræver at afkastkravet vises, og forudsætningerne 

for opgørelse heraf verbaliseres. Dette vil imødekomme regnskabsbrugers behov for validitet og 

relevans.  

Flere specificerede noter til anlægsaktiver og resultatopgørelse, da RVL 17 har som krav, at 

anlægsnoter specificeres i årsrapporten, hvilket vil imødekomme behovet for relevans, forståelighed og 

konsistens. I forhold til risikoprofil og styring af risici vil RVL 17 imødekomme regnskabsbrugers krav 

i nogle tilfælde, idet informationer omkring forudsætning for beregning af afkastkrav, og afkastkravet i 

sig selv, vil give regnskabsbruger en information omkring ejendommens risikoprofil sammenlignet med 

andre lignende ejendomme. RVL 17 vil dog ikke bidrage med en eventuel følsomhedsanalyse af den 

beregnede dagsværdi, da dette ikke er et krav på klasse B-virksomheder, hvilket anses for kritisabelt, da 

regnskabsbruger har interesse i at kende ”i bedste fald” og ”i værste fald” scenariet for ejendommens 

værdi.  

Det vurderes at behovet for oplysninger om forventninger til den fremtidige udvikling ikke kan 

imødekommes yderligere ved inddragelse af RVL 17, da der ikke fremgår noget krav herom i RVL 17 

på klasse B-virksomheder.  

 

I hvor mange tilfælde vil en inddragelse af en brancheregulerende vejledning give et mere retvisende 

billede? 
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På baggrund af konklusionerne om, at anvendelse af DCF-modellen og inddragelse af RVL 17 giver et 

mere ”retvisende billede”, er der opstillet en empirisk case, hvori det blev undersøgt, hvor mange 

virksomheder der efterlever kravene i RVL 17 og DCF-modellen ud fra en hypotese om, at årsrapporten 

ikke giver et retvisende billede, såfremt disse ikke anvendes. Ydermere blev årsrapporterne 

sammenholdt med kravene til et ”best practice” eksempel fra Ejendomsforening Danmark.   

 

På baggrund af den foretagne analyse og de angivne kriterier for vurdering af, hvorvidt RVL 17 vil 

bidrage til det retvisende billede, ville inddragelse af RVL 17 for 12 ud af 16 årsrapporters 

vedkommende bidrage til et mere retvisende billede af årsrapporten, hvilket svarer til 75 %.  

 

Hvad er revisors rolle i regnskabsaflæggelsen, og har virksomhedernes valg af revisor indflydelse på 

”det retvisende billede”? 

Revisors rolle er at legitimere, og styrke tilliden til det af ledelsen aflagte årsregnskab i 

overensstemmelse med en godkendt begrebsramme. Legitimering efter kvalitetskravene i 

begrebsrammen kan i høj grad fortolkes. En revision af et årsregnskab giver således anledning til, at 

revisionen behæftes med et etisk aspekt. Det etiske aspekt indebærer selve fortolkningen af 

Årsregnskabsloven (begrebsrammen) såvel som revisors egen selvkritik af kompetenceevner til at 

assistere og revidere virksomheder med investeringsejendomme. 

Case-undersøgelsen viser at ud af 16 årsrapporter var særligt fire mangelfulde i deres 

informationsniveau omkring værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi, og at netop disse 

fire årsrapporter var påtegnet af små- og mellemstore revisorvirksomheder. Der er derfor en tendens til 

diversifikation i kvaliteten og det etiske aspekt af revisors arbejde, og det vurderes på denne baggrund, 

at der bør indskærpes, at inddragelse af en brancheregulerende vejledning ved regnskabsaflæggelsen er 

et krav for revisorer. 

 

  



 78 

 

Endelig konklusion 

Hovedproblemformuleringen er således: 

En analyse og vurdering af, hvorvidt inddragelsen af en brancheregulerende vejledning i 

regnskabsaflæggelsen kan bidrage til et mere ”retvisende billede” for klasse B- virksomheder med 

investeringsejendomme til dagsværdi. Det undersøges ydermere hvilken værdiansættelsesmodel, der 

giver det mest troværdige resultat af dagsværdien. 

 

På baggrund af delkonklusionerne kan det endeligt konkluderes, at ved indregning, måling og 

præsentation i årsrapporten af investeringsejendomme i klasse B-segmentet bør RVL 17 som minimum 

inddrages for regnskabsaflægger og revisor, som supplementskrav til ÅRL for at give et mere 

”retvisende billede”, fordi RVL 17 stiller højere krav til præsentationen af dagsværdi i årsrapporten end 

ÅRL gør, og derved i højere grad imødekommer regnskabsbrugeres behov for information. Desuden 

bør RVL 17 inddrages, fordi det vil minimere muligheden for at fortolke begrebsrammens kvalitetskrav 

og derved øge sammenligneligheden af årsrapporter med investeringsejendomme. 

Ydermere kan det konkluderes, at anvendelsen af DCF-modellen til at værdiansætte 

investeringsejendomme giver den mest troværdige værdiansættelse, da denne kan tage højde for en 

ustabil budgetperiode og derved tilstræbe en mere neutral og fejlfri gengivelse af de fremtidige 

pengestrømme.  
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11. Perspektivering 
Denne afhandlings fokus har været på de regnskabsmæssige problemstillinger forbundet med 

indregning, måling og værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi i klasse B-

virksomheder. Som fokusafgrænsningen indikerer, er anvendelsesområdet derfor relativt snævert set i 

forhold til den generelle rapportering af dagsværdier i regnskaber. Som beskrevet i afhandlingens 

indledning, har der fra offentlighedens side været særlig fokus på ejendomsmarkedets rolle i den danske 

og globale finanskrise. Dette kapitel vil fokusere på de generelle tendenser, og sammenholde dette med 

afhandlingens resultater.  

 

11.1 ”Rangvid-rapporten” 
I september 2013 udsendte ”udvalget om finanskrisens årsager” den såkaldte ”Rangvid-rapport”. 

Formålet med rapporten var at analysere årsagerne til finanskrisen globalt og nationalt, uden at placere 

juridisk ansvar, og give anbefalinger til fremtiden, for derved at undgå eller begrænse at lignende 

tilfælde gentager sig. De væsentligste analyser og anbefalinger målrettet mod afhandlingens fokus, 

beskrives kort herunder. 

 

Rangvid-udvalget beskriver i rapporten, at priserne på erhvervsejendomme med forretningsformål steg i 

årene 2000-07 med 150 %, og beskriver ligeledes at de finansielle institutioner, som blev hårdest ramt 

af finanskrisen, var de institutioner som havde størst (procentuelt) udlån til ejendomsbranchen. I den 

samme periode er det direkte afkast (pengestrøm) fra investeringerne i fast ejendom ikke steget 150 %, 

og der lader således til ifølge udvalget at have været indikationer på at efterspørgsel efter ejendomme, 

skabte incitament til en adfærd der forstærkede den igangværende proces, og at de finansielle 

institutioner i deres sikringsakt havde for meget fokus på ejendommens efterspurgte værdi, i stedet for 

den reelle pengestrøm som aktivet skabte (Rangvid, 2013). 

 

I afhandlingens perspektiv kan man af Rangvid-rapporten dermed udlede, at regnskabsbrugerne 

(investorer såvel som långivere) havde for meget fokus på de bogførte værdier på ejendommene, samt 

den kortsigtede gevinst der måtte foreligge ved videresalg, og ikke på de specifikke markedsrisici 

forbundet med investeringen. Risikoen var altså højere end den bogførte værdi og forrentningskravet 

gav udtryk for.  

 

Hvis afhandlingens resultater skal ses i sammenhæng med ”Rangvid-rapportens” analyser og 

anbefalinger, må en skærpelse af oplysningspligten vedrørende forudsætningerne for opgørelse af 

værdier være et parameter, som i fremtiden kan hjælpe regnskabsbruger, så en investor eller en långiver 

kan forhold sig kritisk til om den forrentningsfaktor, og dermed også risikoprofil, som anvendes til at 

beregne aktivets værdi, er korrekt set i forhold til andre investeringer. Det skal dog retfærdigvis nævnes, 
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at det sandsynligvis var størstedelen af alle regnskabsbrugere, der fejlbedømte risikoen i ejendomme, og 

netop den procyckliatiske udvikling gjorde, at regnskabsbrugere havde en tiltro til, at ejendomspriser 

kun kunne stige. Man kan derfor kun håbe at en skærpelse af kravene vedrørende oplysningspligt for 

anvendte afkastkrav, som RVL 17 foreskriver det, kan give brugerne en indikation på, om 

forrentningskravene er for lavt sat. 

 

Som anført i afhandlingens case-undersøgelse er der på baggrund af de inddragne årsrapporter 

indikationer på, at ejendomspriserne stiger igen. Det skal dog nævnes, at undersøgelsen alene tager 

afsæt i København, hvorfor udviklingen ikke kan beskrive noget om det generelle billede i Danmark. 

Der bør dog alligevel tænde advarselslamper hos regnskabsbrugere og de finansielle institutioner, når 

ejendomspriserne kun få år efter krisen er på samme niveau igen (Blindkilde, 2014), og priserne på fast 

ejendom generelt stiger, også selvom det kun er for et nærmere begrænset geografisk område. 

 

11.2 ”Essays in Real Estate Finance” af Mads Gjedsted Nielsen 
Rangvid-udvalget anbefaler, at der laves konjunkturbestemt ejendomsbeskatning for derved ”kunstigt” 

at holde priserne nede eller oppe på fast ejendom, så man politisk kan styre udviklingen. Mads Gjedsted 

Nielsen undersøger effekten af en sådan regulering i sin Ph.d. afhandling på CBS fra september 2014. 

Nielsen (2014) finder i sin afhandling, at en 1 % stigning i indkomstskatten medfører et prisfald på 

huspriserne på 7,9 %, men at en forøgelse på 1 % af grundskylden sænker huspriserne med 1,1 %, 

hvilket argumenterer for at Rangvid-udvalgets anbefalinger omkring en konjunkturbestemt grundskyld, 

kan give det politiske apparat magten til at styre huspriserne mere effektivt i høj- og lavkonjunkturer. 

 

I sin afhandlingen undersøger Nielsen ligeledes sammenhængen imellem børsnoteret og unoteret 

kommerciel fast ejendom og makroøkonomisk risiko. Da det fundamentale aktiv er det samme for 

begge typer af investering, er det Nielsens antagelse, at de to investeringer vil samvariere på lang sigt, 

men at det ikke nødvendigvis gør sig gældende på kort sigt. Nielsen (2014) finder på baggrund af sin 

undersøgelse, at det børsnoterede ejendomsmarked reagerer hurtigere på markedsudsving, end det 

unoterede ejendomsmarked gør, men at der er en ”leder/følger” tendens, så udviklingen er korrelateret, 

men forsinket, og at begge tilfælde er indirekte eksponeret mod renteniveauet.  

Nielsens konklusioner vedrørende den unoterede ejendomsportefølje kan anvendes på segmentet i 

denne afhandling. I kapitlet vedrørende værdiansættelse blev der redegjort for, hvilke attributter der 

indgik i beregningen af diskonteringsfaktoren, når en ejendom skal værdiansættes. Her indgik blandt 

andet renteniveauet og markedsudviklingen generelt. Det må antages, at for langt størstedelen af 

regnskabsudøverne, eller administrationen der forvalter ejendommene, har forsinket information, hvad 

angår førnævnte attributter der indgår i diskonteringen, og der kan derved opstå arbitrage, når der for 

eksempel anvendes en forkert rente i beregningen. Den bogførte dagsværdi bliver dermed ikke korrekt. 
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Ligeledes kan man som regnskabsudøver anvende benchmarking, som kan være forældet, og 

markedsvilkårene kan således være ændret på statustidspunktet. Hvis RVL 17 implementeres som krav 

i regnskabsaflæggelsen for klasse B-virksomheder med investeringsejendomme i beholdningen, kan 

ovenstående problemstilling ikke afhjælpes direkte. Inddragelse af DCF-modellen i værdiansættelsen 

vil dog give regnskabsudøver mulighed for at kalkulere værdien på baggrund af seneste kendte 

rentesatser, og derved formindske risikoen for at anvende forældede benchmarking. 

 

11.3 Andre perspektiver 
Af hensyn til afhandlingens omfang er der primært afgrænset til investorer og långivere som modtagere 

af årsrapportens informationer og dem, som udarbejder årsrapporten. Det udelukker dog ikke, at 

årsrapportens informationer er relevante for andre typer af interessenter.  

 

De primære interessenter til en årsrapport kan kategoriseres som enten afsender eller modtager. 

Afsendere er ledelsen, som udarbejder årsrapporten, og revisor, som underskriver påtegningen til 

årsrapporten. Modtagere kan opdeles i finansielle modtagere og ikke-finansielle modtagere, hvor 

finansielle modtagere bedst beskrives som kapitalinvestorer, og ikke finansielle-modtagere kan 

beskrives som samarbejdspartnere og leverandører. 

 

Afhandlingens problemstillinger har, som indledningsvist nævnt, primært været fokuseret mod 

afsendere og finansielle modtagere. 

 

Det vurderes dog, at de ikke-finansielle modtagere af en årsrapport, som samarbejdspartnere og 

leverandører, er en målgruppe, som også vil drage stor nytte af, at der gives flere informationer omkring 

værdiansættelse i årsrapporterne, da de, om nogen, kan have sparsom information om, hvordan en 

ejendom værdiansættes og præsenteres i en årsrapport, og derfor må betro sig til, at en revisor har 

godkendt den pågældende virksomheds finansielle stilling.  

 

Da det ikke er alle selskaber i klasse B-segmentet, der er underlagt revisionspligt, vil der i de tilfælde 

ikke være revisors påtegning på, at selskabets finansielle stilling giver ”et retvisende billede” Det er 

således kun virksomhedens ledelse, der har udarbejdet og godkendt årsregnskabet.  

Hvis virksomheden alene anvender kravene efter ÅRL, vil det være problematisk for virksomhedens 

samarbejdspartnere og leverandører at vurdere, om selskabets væsentligste aktiv, ejendommen er 

værdiansat korrekt, og om deres eventuelle krav mod selskabet vil være dækket, i tilfælde af at 

virksomheden går konkurs.  
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I skrivende stund har Erhvervsstyrelsen forslag til lov om ændring af Årsregnskabsloven i høring (L 

117). Såfremt ændringerne til Årsregnskabsloven gennemføres, vil det betyde endnu mere lempelige 

krav til årsrapporten for klasse B-virksomheder, samtidig med at grænsen for hvornår en virksomhed 

indgår i klasse B-segmentet hæves. 

 

På baggrund af den viden jeg har tilegnet mig i mit afhandlingsforløb, er det min vurdering, at 

gennemførelsen af L 117 vil øge mængden af årsrapporter, hvor det er direkte uigennemskueligt at 

vurdere, om virksomhedens ejendom er værdiansat korrekt. Dette kan i værste fald udvande 

troværdigheden til årsrapportens informationer, hvorved årsrapporten i højere grad bliver en 

rapportering til myndighederne og ikke til virksomhedens væsentligste interessenter, hvilket unægtelig 

vil have konsekvenser for både de finansielle og de ikke-finansielle modtagere af årsrapporterne. 
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Bilag 1  
 
 
 
 2013  2012 
 

1. 

 

Investeringsejendomme 

   

 Kostpris primo 15.000.000  15.000.000 
 

Kostpris ultimo 15.000.000 
 

15.000.000 
  

Regulering til dagsværdi primo 
 

-2.000.000 
  

-1.750.000 
 Årets regulering til dagsværdi -500.000  -250.000 
 

Regulering til dagsværdi ultimo -2.500.000 
 

-2.000.000 
  

Regnskabsmæssig værdi ultimo 

 

12.500.000 

  

13.000.000 
 
 

Ved opgørelse af afkastet for de enkelte ejendomme tages udgangspunkt i forventede 

lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommene. Forventede drifts-, administrations- og 

vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for 

indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til 

indretning og større vedligeholdelsesarbejder mv., ligesom deposita og forudbetalt leje 

tillægges. Afkastsatserne er fastsat på baggrund af eksterne mægleres bedømmelser af 

markedsniveauet. 

 
Ved fastsættelsen af markedsværdien (bogført værdi) er følgende afkastprocenter lagt til 

grund: Vægtet gennemsnitlig afkastprocent 7,5.  

 
Den offentlige værdi af ejendommen udgør 11.500 t.kr, heraf grund 3.500 t.kr. 
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Bilag 2 
 

 
 
 
 

BISNODE
Søgning foretaget 30/10-14

Branchekode 682040
Omsætning u/lig med 72 mio.
Under el. lig med 5 ansatte
Grunde og bygninger u/lig med 36 mio. kr.
København

Nr. Antal DK Antal KBH Dagsværdi Kostpris I/R
A/S Knudemosen 1 1 1
C.F. Rich & Sønner A/S 2 1 1
Danica Ejendomsselskab ApS 3 1 1
Deloitte Fonden 4 1 1
Deloitte Huset A/S 5 1 1
Dt Erhvervsudlejning K/S 6 1 1
Ejendomsaktieselskabet Boels Gård 7 1 1
Ejendomsselskabet Amaliegade 49 A/S 8 1 1
Ejendomsselskabet Bredgade 38 ApS 9 1 1
Ejendomsselskabet Købmagergade 7-2 ApS 10 1 1
Ernst Henriksen A/S 11 1 1
G. E. C. Gads Fond 12 1 1
Ida Løfbergs Fond 13 1 1
Jcm Ejendomme ApS 14 1 1
K/S Danske Dagligvarebutikker 15 1 1
K/S Danske Dagligvarebutikker II 16 1 1
K/S Egtved Alle 3, Kolding, Lejl. 1 og 5 17 1 1
K/S Glocken Strasse, Lüneburg 18 1 1
K/S Svendborg Bycenter 19 1 1
K/S Udgårdsvej 2, Silkeborg 20 1 1
K/S Østergade 15, Ejerl. 2 og 10, København 21 1 1
Karberghus A/S 22 1 1
Kavi Invest A/S 23 1 1
Mge Linde Allé 5 - 9, Nærum ApS 24 1 1
Mka Ejendomme af 2013 ApS 25 1 1
Neohorm A/S 26 1 1
Nyboder Ejendomsaktieselskab 27 1 1
Nykredit Ejendomme A/S 28 1 1
Onsgaarden ApS 29 1 1
Partnerselskabet Buddingevej 272, Søborg 30 1 1
Partnerselskabet Gardehusarvej 5, Næstved 31 1 1
Partnerselskabet Kristrup Ejendomme 32 1 1
Patrizia Frederiksberggade ApS 33 1 1
Poulsen & Hansen A/S 34 1 1
Roha Invest ApS 35 1 1
Rosenkæret ApS 36 1 1
Saremo Properties A/S 37 1 1
Sm Ejendomme ApS 38 1 1
Tg Brentwood A/S 39 1 1
Unipos Ejendomme ApS 40 1 1
Wilhelm Hansens Hus A/S 41 1 1
Antal i alt 356 41 16 18 7
Stikprøve 12%
Procent af stikprøve 39% 44% 17%
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Model

Bidrage til 
retvisende 
billede Best Pract

Selskaber med dagsværdi AVR RES Balance Noter AVR RES Balance Noter

Ejendomsselskabet Købmagergade 7-2 ApS 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0

Jcm Ejendomme ApS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
K/S Danske Dagligvarebutikker 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
K/S Danske Dagligvarebutikker II 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
K/S Egtved Alle 3, Kolding, Lejl. 1 og 5 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
K/S Glocken Strasse, Lüneburg 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

K/S Udgårdsvej 2, Silkeborg 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
K/S Østergade 15, Ejerl. 2 og 10, København 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0

Kavi Invest A/S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Neohorm A/S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nyboder Ejendomsaktieselskab 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Onsgaarden ApS 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Partnerselskabet Buddingevej 272, Søborg 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Partnerselskabet Gardehusarvej 5, Næstved 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
Partnerselskabet Kristrup Ejendomme 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

Unipos Ejendomme ApS 0 1 1 1 0 0 1 0 0

13 16 16 16 3 15 16 4 11 12 1

81% 100% 100% 100% 19% 94% 100% 25% 69% 75% 6%

Krav i henhold til ÅRL Krav i henhold til RVL

Selskaber med dagsværdi Kommentar analyse Kommentar konsistens
Værdiregulering 
t.kr Stor/lille rev

Ejendomsselskabet Købmagergade 7-2 ApS Note ikke specificeret, afkastkrav og måde hvorpå opnået ikke oplyst - generel mangelfuld 1. regnskabsår 2013 0 lille

Jcm Ejendomme ApS Omtaler usikkerheder, model anvendt, grundlag for afkastkrav og afkastkav, DCF model Skifter regnskabsår men uændret 0 lille
K/S Danske Dagligvarebutikker Vurderet af "rådgivere", ingen forudsætninger oplyst, ingen usikkerhedsanalyse Uændret praksis 1700
K/S Danske Dagligvarebutikker II Ingen afkastkrav men med forudsætninger DCF model Uændret praksis 2130 stor
K/S Egtved Alle 3, Kolding, Lejl. 1 og 5 Vurderet af "rådgivere", ingen forudsætninger oplyst, ingen usikkerhedsanalyse Uændret praksis 1500 stor
K/S Glocken Strasse, Lüneburg Vurderet af "rådgivere", ingen forudsætninger oplyst, ingen usikkerhedsanalyse Uændret praksis 0 stor

K/S Udgårdsvej 2, Silkeborg Vurderet af "rådgivere", ingen forudsætninger oplyst, ingen usikkerhedsanalyse Uændret praksis -1730 stor
K/S Østergade 15, Ejerl. 2 og 10, København Vurderet af "rådgivere", ingen forudsætninger oplyst, ingen usikkerhedsanalyse Uændret praksis -1000 stor

Kavi Invest A/S Men ikke hovedaktivitet, + følsomhedsnalyse Informationer udvides 92000 stor
OK, men solgt i året

Neohorm A/S Normalindtjeningsmodellen Info udvides, afkastkrav skifter uvæsentligt 1100 stor
Nyboder Ejendomsaktieselskab AVR "Skønnet markedsvurdering" ikke godt nok - ej klassificeret korrekt ifl RVL på bal og noter uændret, mangelfuld 0 lille

Onsgaarden ApS DCF - men ikke oplyst forudsætninger eller afkast Uændret, tilgang 8000, gæld vokser 21000 28000 stor
Partnerselskabet Buddingevej 272, Søborg Normalindtjening - ingen forudsætninger oplyst 1. regnskabsår
Partnerselskabet Gardehusarvej 5, Næstved Normalindtjening - ingen forudsætninger oplyst Uændret praksis 0 stor
Partnerselskabet Kristrup Ejendomme Ingen oplysninger om fremgangsmåde, meget mangelfuld 1. regnskabsår 0 lille

Unipos Ejendomme ApS "Teksten "Dagsværdi" er ikke fyldestgørende. Ingen forudsætninger oplyst, noten er opbygget forkert Mangelfuld. Fejl i gæld 0 lille
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