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FORORD 

Hovedopgaven er skrevet som afslutning på HD (R) studiet på Copenhagen Business School i 

2010. 

 

Det er opgavens formål, at anvende faget ekstern rapportering til at analysere, hvordan 

dagsværdiopgørelser af investeringsejendomme indarbejdes i årsrapporten over en periode, 

hvor markedet kan betegnes som volantilt. I relation hertil fokuseres på, om det er de fornødne 

oplysninger i årsrapporterne, som underbygger udviklingen i markedet. 

 

Ud over hovedopgavens formål som afslutning på HD (R) studiet, tilstræbes det igennem 

opgaven at inspirerer til den fortsatte debat omkring dagsværdis opgørelser, samt metoden 

knyttet hertil, og den tilsvarende implementeringen af markedsudvikling i årsrapporterne. 

 

København, den 8. december 2010 

 

 

 

_______________________________ 

Christian Uhrenholt 
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1.  INDLEDNING, PROBLEMFELT OG METODEVALG 

1.2 Indledning 

Udviklingen inden for investeringsejendomme over en længere årrække, viser tydeligt at 

udviklingen har været præget af høje prisstigninger frem til 2007 og 2008. Markedet frem til 2008 

for investeringsejendomme har været præget af en stor investeringsløst blandt investorerne. 

Investeringslysten har været en blanding af højkonjunktur, lav rente og den rette økonomiske 

politik. Siden 2007 og 2008 er der sket dramatiske ændringer, hvilket har haft stor betydning for 

markedet for investeringsejendomme. Det er den finansielle sektor der står med en del af ansvar, 

hvilket har medført at fokus er rette mod deres udlånsporteføljer.  

 

Der er i mange tilfælde tale om store lånesummer, hvorfor investeringsejendomme fylder en større 

del af de forskellige udlånsporteføljer, da det er normal praksis med 60-105 % finansiering af den 

enkelte ejendomsværdi. Dette har medført at der kommer større fokus på selskaber, der er aktive på 

ejendomsmarkedet. Der er flere og flere selskaber, der er kommet i økonomiske problemer i den 

finansielle krise, hvor selskaber er gået i betalingsstandsning, forsøg på opnås af bankaftaler eller 

selskaber er endt med konkurs på grund af manglende likviditet.  

 

Denne negative udvikling fra ejendomsbranchen har medført, at der har været større fokus på 

værdiansættelsen af investeringsejendommene i årsrapporterne. Værdireguleringen af 

investeringsejendommene kan have store betydning for selve selskabet og deres finansierings 

muligheder. Der er både nationale og globale regnskabsregler, der har til hensigt at indregning, 

måling og præsentation sker efter reglerne og medfører et retvisende billede af selskabet.  

 

Regnskabsmæssigt eksisterer to metoder til indregning af investeringsejendomme: kostprismetoden 

og dagsværdimetoden. Disse modeller er med til at sikre problemstilling omkring ledelses 

indvirkning på værdiansættelsen af investeringsejendommene i årsrapporten. Dagsværdimetoden er 

det mest anvendte, hvilket også er den metode der giver det mest restvidende billede i et volantilt 

marked, hvor der også er mange usikkerheder og høj grad af ledelsesmæssige indflydelse på 

værdiansættelsen. 
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De danske børsnoterede selskaber skal aflægge regnskaber efter standarderne i International 

Financial Reporting Standards (IFRS). Disse standarder er godkendt af EU for at udarbejde mere 

strømlinet retningslinjer for europæiske selskaber. De øvrige danske selskaber skal aflægge 

årsrapporten efter den danske årsregsnkabslov (ÅRL). I forhold til opgavens problemstilling, så er 

det International Accounting Standards (IAS) 40, som er den centrale. Denne standard udsteder 

retningslinjer for indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme i årsrapporten.  

 

1.2 Problemstilling 

Årsrapporten er i stor udstrækning samfunds primære redskab til kontrol af forvaltning af ansvar, 

som det kendes i en principal-agent-teoretisk synsvinkel. 

 

Udviklingen i de seneste årtier inden for ekstern rapportering har imidlertid medført, at årsrapporter 

ikke længere har tidligere tiders klassisk positivistiske præg1, men derimod et mere postpositivistisk 

præg. 

 

Fast ejendom er en regnskabspost, der har en fysisk manifestation, men hvor måling af 

regnskabsposten er forbundet med en række subjektive skøn, hvorfor regnskabsposten får et mere 

postpositivistisk præg. Dette afhænger dog af hvordan ejendommen indregnes, hvor kostpris eller 

dagsværdi er de to muligheder. 

 

Posten i regnskabet vil få et mere postpositivistisk præg, hvor markedet er volatilt2. Der anvendes 

modeller til at estimere dagsværdien, hvorefter det kan være en mulighed at sammenligne med 

markedspriser. 

 

Når regnskabsposter får et postpositivistisk præg, bliver anvendt regnskabspraksis samt oplysninger 

om de anvendte forudsætninger ved værdiansættelse af stor betydning for interessenternes 

vurdering af ledelsens forvaltning af ansvar i relationer mellem principal og agent. 

 

                                                      
1 Kim Klarskov Jeppesen, 2001 Dansk Sociologi, Postmoderne regnskaber?, s. 30 – 33, positivistiske regnskabsposter: 
regnskabsposter med fysisk manifestation, som er værdiansat objektivt. Postpositivistiske regnskabsposter: 
regnskabsposter med fysisk manifestation, men hvor værdiansættelsen sker på baggrund af subjektive skøn. 
2 Ordet anvendes ofte på aktiemarkedet, hvor dette er et udtrykt for at svingninger i kursen på en aktie. Dette kan 
overføres til ejendomsmarkedet, hvor der også kan være svingninger i priserne. 
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1.2.1 Problemformulering 

Problemejeren i denne afhandling er en rådgiver i en revisionsvirksomhed, som er blevet anmodet 

om, at vurdere værdiansættelse af investeringsejendomme i årsrapporten for en pågældende kunde i 

et volantilt marked. Målet er dermed at gøre rådgiver i stand til, at vurdere værdiansættelsen ud fra 

de kendte modeller herfor og redskaber hertil, smat iagttage samfundsudviklingen. Opgaven vil 

blive besvaret ud fra en teoretisk synsvinkel, hvor de enkelte områder vil blive dokumenteret med 

gældende lovgivning på området. 

 

Med henblik på at konkretisere og systematisere problemformuleringen er der opstillet et 

hovedproblem og en række underspørgsmål, som behandles i de enkelte afsnit i opgaven. 

 

Hovedproblem: 

Hvordan opgøres og præsenteres dagsværdi og kostpris på investeringsejendomme i danske 

børsnoterede ejendomsselskabers årsrapport i et volatile marked. Hvordan har det volantile 

marked præget årsrapporterne og hvordan vurderes det om oplysningerne om ejendommene er 

fyldestgørende. 

 

Ovenstående problemstilling vil blive besvaret med følgende underspørgsmål: 

 

Identifikation: 

• Hvilke informationsbehov har regnskabsbruger i relation til ejendomsselskaber? 

• Hvordan kan en investeringsejendom defineres i forhold til andre ejendomme og 

hvorledes klassificeres disse i årsrapporten? 

 

Behandling 

• Hvorledes opgøres henholdsvis kostpris samt dagsværdi for investeringsejendomme og 

hvilke udfordringer samt fordele og ulemper er der ved målemetoderne? 

• Hvilken betydning har volalititet på ejendomsmarkedet?  

 

Vurdering og sammenfatning af analyse 

• Hvilke oplysninger mangler der i de udvalgte årsrapporter? 
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1.2.2  Afgrænsning  

I opgaven anvendes fagudtryk som jeg har opnået kendskab til gennem HD(R) studiet, hvor det 

formodes, at opgaven læsere er bekendt med disse. Hvis der skulle forekomme fagudtryk der 

har en særlig betydning for opgaven, så vil disse blive forklaret som en naturlig del af 

opgaven. 

 

I den følgende vil der blive nævnt en række problemstillinger, som ligger tæt op af den valgte 

problemstilling, men er dog ikke en del af opgaven. Afgrænsningerne er fortaget for at sikre en 

konkret struktur i opgaven samt fokus på problemstillingens spørgsmål. 

 

Regnskabsbruger 

Der tages udgangspunkt i en given investor og långivers behov for regnskabsinformation. 

Investor betegnes som en fysisk eller juridisk person, der køber og sælger aktiver i et 

børsnoteret ejendomsselskab. Långiver betegnes som en der yder likviditet til selskaber bag 

investeringsejendommene.  

 

Formålet med afhandlingen er ikke at afdække alle områder inden for den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme, men udelukkende fokusere på de væsentligste elementer for 

invester og långiver i relation til opgavens problemstilling. Det betyder altså, at opgaven ikke 

foretager en behandling af måling af gældsforpligtigelser til dagsværdi, behandling af renteswaps 

med hensyn til sikring eller spekulation samt udskudt skat ved salg af investeringsejendomme ud af 

selskabet eller salg af hele selskab.  

 

Virksomhedernes størrelse 

Der er taget udgangspunkt i danske børsnoterede ejendomsselskaber, der primært beskæftiger sig 

med ejendomme. De udvalgte ejendomsselskaber aflægger regnskaber efter IFRS-reglsættet3 eller 

Årsregnskabsloven. Det ligger uden for opgaven at gå i dybden med de forskellige regler, men disse 

vil blot blive nævnt. 

                                                      
3 International Financial Reporting Standards er internationale regnskabsstandarder udgivet af IASB siden 2001. 
EU vedtog i 2002 at alle børsnoterede selskaber i EU skal anvende dette regelsæt.  
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Investeringsejendomme 

Formålet med afhandlingen er ikke at afdække alle områder inden for den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme, men udelukkende fokusere på de væsentligste elementer for 

invester i relation til opgavens problemstillinger.  

 

Ejendomstype 

Der findes flere forskellige ejendomstyper: investeringsejendomme, domicilejendomme, 

handelsejendomme og ejendomme under opførsel. Opgaven vil primært fokusere på 

investeringsejendomme, hvor de andre ejendomstyper kun vil blive medtage i forbindelse med 

adskillelse af de forskellige ejendomstyper. 

 

Case studie 

Der vil blive inddraget forskellige årsrapporter i forbindelse med vurdering og sammenfatning 

af analysen. Der vil ikke blive gennemgået aktieforhold, ledelsesforhold mv., da analysen har 

til formål at vurdere investeringsejendomme i årsrapport, dog vil oplysninger bliver inddraget 

fra årsrapporten, hvis de findes væsentlige for investeringsejendommene.  

 

Case studie – volantiltet på markedet for investeringsejendomme 

Der er taget udgangspunkt i en blanding af danske børsnoterede ejendomsselskaber og danske 

unoterede ejendomsselskaber, hvilket er med til at højne sammenligneligheden, da de operere 

på samme nationale marked.  

 

Case studie - ejendomssegmenter 

Der vil blive taget udgangspunkt i danske ejendomsselskabers beholdning af 

investeringsejendomme. Der vil forekomme selskaber i analysen, som er aktive på udenlandske 

markeder. Det anses at disse selskaber kan bidrage positivt til case studiet, trods deres valg af 

segment. 
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Case studie – revisionspåtegning 

Blandt de udvalgte årsrapporter kan der være afgivet forskellige påtegninger. Der vil ikke blive 

sået tvivl om begrundelsen for denne påtegning. Jeg vil derfor fokusere på de oplysninger der 

bliver givet i årsrapporterne i forbindelse med hovedspørgsmålet. 

 

1.3 Kildekritik 

Materiale til brug for denne hovedopgave er indhentet gennem desktop research, da der ønskes en 

ekstern analyse af værdiansættelsen af investeringsejendomme i et volantilt marked på baggrund af 

almindelige tilgængelige data. 

 

Der er anvendt offentlige til gengæld data, hvor kilden er vurderet i forhold til brugbarheden i 

opgaven. Der er foretaget interviews med højinformanter, da det vurderes at disse kan underbygge 

allerede kendte kilde og dermed opnå en ekstra dimension på et udsagt.  

 

Der er anvendt materiale fra fagpersoner, som alle vurderes til at være pålidelige. Dette bygger på 

deres erfaring i markedet, samt deres ry som markeds ledende. Det er dog væsentligt at medtage, at 

skribenternes meninger og holdninger er medtaget i deres materiale, hvor det kan være svært at 

frasortere elementer, som nødvendigvis kan være svære at underbygge på anden vis.  

 

Der er anvendt en større mængde årsrapporter for danske ejendomsselskaber, hvor det kan antages 

at disse er påhæftet med stor sikkerhed, da disse udgivelser dels er underlagt lovgivningens krav og 

dels skal være retvisende og dokumenteres med en revisionspåtegning.  



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et volantilt marked 

Side 10 af 92 

 

1.4 Model og metodevalg 

I nærvende metodeafsnit er der valgt at skitsere opgavens struktur for at give læser et bedre 

overblik over opgavens struktur.  

 

Opgavens elementer er opbygget over flere niveauer, hvor der præsenteres en gennemgang af 

den primære regnskabsbruger. Herefter vil det på det næste niveau bliver fortaget en analyse at 

ejendomme og deres specielle elementer, hvor niveauet afsluttes med et fundamentalt afsnit 

over indregning af investeringsejendomme. Det næste niveau indeholder en praktisering af de 

teoretiske elementer, hvor der fortages en analyse af volaliteten på ejendomsmarkedet på 

baggrund af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme 

samt en afsluttende empirisk gennemgang af udvalgt årsrapporter på baggrund for at vurdering 

af det anlagte informationsbehov. Opgaven sammenfattes af en afsluttende konklusion. 

 

 

 

 

 
Figur 1: Opgavens opbygning 
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2.  REGNSKABSBRUGERS INFORMATIONSBEHOV 

Som rådgiver er det vigtigt, at forhold sig til regnskabsbrugernes informationsbehov, da 

informationsbehov er en af grundstene i finansiel rapportering. Investor og långivere er de 

primære regnskabsbrugere i forhold til et ejendomsselskab, da de er de primære ressourcer 

leverandører. Rådgiver bør endvidere kende til begrebsrammen, da denne ligger til grund for 

finansiel rapportering. 

 

I henhold til den neoklassiske virksomhedsteori, så er profit maksimering den eneste 

målsætning for en virksomhed4. Der kan dog være forskellige vinkler på dette udsagn, alt efter 

hvilken tilknytning den enkelte interessant her til selskabet. Der vil i dette afsnit blive taget 

udgangspunkt i nedenstående model, hvor ejere (investorer) og långivere er de centrale 

punkter. Dette skyldes at deres informationsbehov er så omfattende, at det dækker de øvriges 

interessenters behov5. 

 

Investorerne og långivere er 

ressourceleverandører til det 

enkelte selskaber, og deres hensigt 

kan lede tilbage til den 

neoklassiske teori, hvor det handler 

om profit maksimering. Det er i 

dette område at principal-agent-

teorien bliver relevant, hvor 

investorerne nedsætter en ledelse til 

at håndtere driften af selskabet. Det 

kan være modstridende interesser 

mellem investorer og ledelse, hvor 

investorerne kan have forhåbninger 

                                                      
4 Kilde: Erhvervs Økonomisk Teori, Mark Lorenzen, Ivar Friis og Tamás Vámosi, 1. udgade 2004, side 47 
5 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave 2008, side 182 

Figur 2: Selskabet som kolitionsmodel af primære interessegrupper 
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om et årligt afkast af deres investering, mens ledelsen kan have forhåbninger om vækst frem 

for afkast. Der kan opstilles samme problemstilling mellem ledelsen og långivere, hvor 

ledelsens ser selskabet udvikle sig gennem organisk vækst eller opkøb baseret på lånte midler, 

hvor långiver hellere vil have indfriet eksisterende lån. 

 

Der kan være flere forskellige motiver til at investorer og ledelsen ikke har samme hensigter 

med et selskab, hvilket kan skyldes informationskløften, som bliver omtalt i afsnit 2.3 - 

Informationskløften. Dette er et centralt emne for børsnoterede selskaber, hvor 

værdipapirsloven stiller krav til hvordan og hvornår information offentliggøres.  

 

2.1 Regnskabsbrugerens informationsbehov i forhold til den eksterne 

årsrapport  

Det vil i nedenstående blive taget 

udgangspunkt i The Conceptual 

Framework som er udarbejdet af 

IFRS6. Denne er grafisk skitseret 

i figur 2. The Conceptual 

Framework, begrebsrammen, er 

finansielle rap-porterings 

grundsten, som blandt andet har 

til formål at forøge 

regnskabsbrugerens tillid til og 

forståelse af årsrapporten. Før 

dette er muligt, så er det 

essentielt at klargøre hvilket 

informationsbehov, som 

regnskabsbruger har. Der er 

ovenfor redegjort, hvorfor der 

tages udgangspunkt i en 

investeres og långivers behov, hvoraf dette synspunkt vil blive ført videre.  

                                                      
6 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave 2008, side 179 
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Figur 3: The Conceptual Framework 
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Der bliver på det første niveau i The Conceptual Framework redegjort for brugernes 

informationsbehov af årsrapporten. På det andet niveau bliver de enkelte informationer 

kvalificeret alt efter hvilket karakter disse indebærer. Den tredje, fjerde og femte niveau 

bygger på selve årsrapporten, hvilket vil blive redegjorde for afsnit 4. 

 

2.2 Brugerens informationsbehov 

Investor og långiver anvender de forskellige informationer fra et selskab til at værdiansætte de 

enkelte elementer. Investor bruger disse informationer til at kortlægge behovet for køb og salg 

af aktier i selskabet. Der er her tale om prognoseopgaven, som er med til at kortlægge 

selskabets pengestrømme. Disse giver et overblik over likviditeten i et selskab samt værdien i 

selskabet. 

 

Nytten af prognoseopgaven afhænger af den måde som investor og långiver vælger at anvende 

denne på. Hvis der anlægges et informationsperspektiv på værdiansættelsen af selskabet, så er 

det udelukkende investor og långiver der beregner værdiansættelsen. Vælger de derimod at 

anlægge et målingsperspektiv på selskabets informationer, så forholdet de sig til 

nettoaktivernes pengestrømme. I henhold til dette perspektiv, så foregår værdiansættelsen af 

fremtidige pengestrømme, som selskabet har mulighed for at genere. Deres opgave bliver 

hermed begrænset til, at estimere forskellen mellem bogført værdi og helhedsværdien på 

grundlag af egne prognoser. Der er dermed tale om forholdet mellem den bogførte værdi og 

den perfekte balance. Den perfekte balance indiker, at kapitalværdien er lig med 

markedsværdien af selskabets egenkapital7. Det betyder med andre ord, at nøgletallet kurs-

indre værdi vil være lig med 1. Der er i nedenstående opstillet et skema, hvoraf kurs-indre 

værdi fremgår for udvalgte danske børsnoterede ejendomsselskaber: 

Navn 
Børskurs/ 

indre 
  værdi 

Schaumann Properties 1,46 
Jeudan 1,02 
Victoria Properties  0,70 
Tower Group 0,60 
Nordicom 0,40 

                                                      
7 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave 2008, side 142 
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Det fremgår af ovenstående skema, at investorerne ikke mener at der er tale om perfekte 

balancer i forbindelse med selskaberne, da aktien ikke handles til selskabets indre værdi. Der 

stilles dog visse krav til markedet før end at der er relevans i at se på nøgletallet. Det er blandet 

andet en forudsætning at der er tale om komplette markedsforhold. Dette betyder at der findes 

et marked og en pris for alle aktierne, forpligtelser og ejerandele. Markedet for ejerandelen er 

på Fondsbørsen, hvor markedspriserne bliver styret af udbud og efterspørgsel. Forpligtelser 

bliver styret af de internationale finansielle markeder, hvor banker og realkreditinstitutter er 

aktive. Det findes ikke noget decideret marked for handel med ejendomme sammenholdt med 

området for ejerandele og forpligtelser. Dette giver udslag i kurs-indre værdi, hvor 

afvigelserne i forhold til 1 kan skyldes forskellige værdiansættelser af 

investeringsejendommene, samt det faktum at markedet for handel med 

investeringsejendomme har været nær inaktivt og dermed ingen sammenlignelighed. Dette er 

et udtryk for markeds risikoappetits indflydelse på kurs-indre værdi, hvilket har haft negativ 

indflydelse på nøgletallet gennem finanskrisen. 

 

Når den perfekte balance ikke er opfyldt, så bliver investor nødsaget til at udarbejde en mere 

dybde gående analyse af selskabet. Det indbefatter både finansielle og non-finansielle samt 

interne og eksterne informationskilder i arbejdet med at estimere selskabets pengestrømme, 

diskonteringsfaktor og kapitalværdi. Dette betyder at investor og långiver har brug for alt den 

tænkelig information om selskabet, før end det er muligt at foretage analysen og dermed opnå 

kendskab til værdierne. 

 

De har mulighed for at anvende en direkte værdiansættelsesmodel, hvor egenkapitalens 

kapitalværdi estimeres på baggrund af tilbagediskontering af de fremtidige pengestrømme og 

dermed afkastet med en fast diskonteringsfaktor. Selskabets ledelse betegner dette som 

egenkapitalensomkostninger, hvor investorer betegner dette som afkastkravet.   

 

Der er dog også mulighed for at anvende en indirekte værdiansættelsesmodel, hvor 

kapitalværdien af driftsaktiverne estimeres ved tilbagediskontering af fremtidige forventede 

afkast baseret på budget for det kommende år. Hvis denne metode anvendes, så skyldes det, at 

de fleste investorer har et ønske om at fokusere på driftsaktiviteten som værdiskabende aktiv.  
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Det er underforstået af ovenstående af investors og långivers informationsbehov er knyttet til 

deres vurdering af de indregnede værdier i balancen. De har dermed brug for alt tænkeligt 

information om selskabet, både finansielle og non-finansielle samt interne og eksterne 

informationer. Dette kan i sagens natur være svært at fremskaffe, da den eksterne årsrapporten 

udgør en delmængde af den totalinformation, der er til rådighed internt8. 

 

2.3 Informationskløften 

Det er udledt af ovenstående at den eksterne årsrapport er en delmængde af den totale 

informationsmængde i et selskab. Dette bevirker, at der er en del information som ikke 

kommer ud til offentligheden om selskabet. Dermed opstår der informationsasymmetri mellem 

ledelsen og investors viden om selskabets forhold.  

 

Den danske børslovgivning er med til at sikre, at denne informationsasymmetri ikke udvikler 

sig på en negativ måde. Der stilles krav til hvornår og hvordan informations skal offentliggøres 

for at opfylde god børs skik. Der findes flere eksempler på selskaber, der ikke overholder 

dette, hvor efter det medfører en bøde eller en påtale. Dette er et relevant emne, hvor ledelsen i 

selskabet handler med aktier i det pågældende selskab. Der kan anlægges en mistanke om 

insider handel, når transaktionerne stiger uden at der er kommet nye oplysninger frem om det 

enkelte selskab, eller at er flere transaktioner op til en børs meddelelse. Forsikringskoncernen 

Tryg er senest kommet under beskyldninger for dette, i forbindelse med deres nedjustering den 

15. oktober 2010. Dage forinden havde Carnegie solgt en større del af deres beholdning af 

Tryg aktie efter et møde med ledelsens i Tryg.   

 

Det er indledningsvist redegjort for agent-principal perspektivet, som er yderste relevant på 

dette område og specielt i større selskaber, hvor ledelsen og investorerne netop ikke er den 

samme kreds af personer. Ledelsen kan have incitamenter til at manipulere med værdierne i 

selskaber for dermed at sætte dem selv og selskabet i en bedre markedsposition. Det er specielt 

på områder, hvor der ikke findes nogen markedspris for det enkelte aktiv. Dette kan være 

prisen for en investeringsejendom, hvor der i det følgende vil blive redegjort for 

                                                      
8 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave 2008, side 29 
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værdiansættelsen heraf, samt hvilket variabler der indgår i modellerne. Det kan være svært at 

anvende dogmatisk bevisførelse, da områder er behæftet med ledelsesmæssige skøn. Ledelsen 

opnår dog et semantisk niveau i deres regnskabsmæssige værdier, dog kan ledelsen 

modsætningsvist anvende et pragmatisk niveau, hvor det handler om at informationen fører til 

bedre beslutninger end at beskrive virkeligheden.  

 

Der er en grænse mellem ledelsesmæssige skøn og manipulation af værdierne i et selskab. 

Denne grænse kan være svært at opstille, specielt i et marked der er volatilt og på grænsen til 

inaktivt. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i deres notat af den 3. april 2009 om måling og 

værdiansættelse af ejendomme fastlagt, at værdiansættelserne skal afspejles af værdierne i 

marked. Dermed går Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i retning af et semantisk niveau i 

værdierne. Dette kan være med til at opstille grænsen mellem ledelsesmæssige skøn og 

regnskabsmæssig manipulation. For danske børsnoterede selskaber er det Fondsrådet, der er 

den kontrollerende instans på området. 

 

Investor vil i relation til ovenstående basere sin vurdering på baggrund af de indregnede 

værdier af det enkelte selskabs investeringsejendomme, samt sammenholde disse værdier med 

den faktiske dagsværdi. Investorer er dog ikke i besiddelse af den samme totalmængde 

information som selskabet, og har derfor behov for nødvendige oplysninger til sin egen 

vurdering. Investor kommer dermed med sin egen vurdering af ledelsens arbejde i forbindelse 

med værdiansættelse af investeringsejendommene.  

 

Der kan forekomme oplysninger, som ikke er mulige at indregne i årsrapporten, som kan have 

indflydelse på værdiansættelsen. Selskabet kan oplyse om disse informationer i deres 

årsrapport på andre måder i form af ledelsens beretning eller anvendt regnskabspraksis. 

Investor kan anvende disse omlysninger til at fastlæggelse værdiansættelsen, om denne er 

korrekt eller ej. Det er dog ligeså vigtigt for investor at anvende oplysningerne til 

prognosticering af de fremtidige pengestrømme for selskabets investeringsejendomme. 
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2.4 Årsrapport som kvalitativ kommunikationsmodel 

Årsrapporten er i stor udstrækning samfunds primære redskab til kontrol af forvaltning af 

ansvar over for investorerne og andre interessenter. Det er dog ikke uden betydning hvilke 

informationer man kan indeholder i årsrapporten. Disse informationer bliver reguleret på andet 

niveau i The Conceptual Framework, som omhandler kvalitative egenskaber. Niveauet referer 

til, at den finansielle information bør have de fundamentale kvalitative egenskaber, som er 

relevans og troværdig repræsentation for at skabe nytteværdi hos investorer. Det er en specifik 

sammenhæng mellem disse to begreber, hvor relevant information, der ikke er kendetegnet ved 

troværdig repræsentation, har ikke have nogen nytteværdi. Derudover kan information uden 

relevans, dog med en høj troværdighed, have nytteværdi. Informationen i årsrapporten bør 

dermed tilstræbe sig til at have den højeste nytteværdi for investor, som opfylder den rette 

kombination af relevans og troværdig repræsentation i forhold til brugerens 

informationsbehov9. 

 

I forhold til ovenstående teoretiske fremstilling, så kan denne symboliseret med en 

investeringsejendom der måles til kostpris. Prisen er målt med meget stor præcision, dog er 

denne information ikke relevant, som hvis investeringsejendommen var målt til dagsværdi.  

 

Når relevans og troværdigheden er opfyldt, så skal informationerne for at komme i betragtning 

til årsrapporten opfyldt tærskelværdierne for væsentlighed og cost-benefit perspektivet være 

opfyldt. Væsentligheden er opfyldt, når informationen har indflydelse på investors beslutning. 

Hvis informationerne ikke er væsentlige, så bør de ikke medgå i årsrapporten, for dermed at 

undgå at investor mister overblik og træffer dårlige beslutninger. Alle de kvalitative 

egenskaber skal være væsentlige før de bør medtages. Der findes ingen standarder for, hvad 

væsentlig information er, dette afhænger af selskabets situation i et givent marked. 

Væsentligheden trækker dog i retning af dagsværdi, idet dagsværdien, som anført i 

ovenstående diskussion med udgangspunkt i en investeringsejendom, giver et bedre 

beslutningsgrundlag for en investor i forhold til kostprisen.  

 

                                                      
9 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave 2008, side 187 
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Cost-benefit perspektivet kommer til nytte, hvor der ikke skal trækkes for meget 

regnskabsregulering ned over mindre selskabet. Der findes forskellige standard alt efter hvilket 

klasse selskabet tilhører, dog antages det, at dagsværdien er den mest relevante måleattribut, 

trods at denne er forbundet med væsentlige mere arbejde end kostprisen. 

 

2.5 Informationsbehovet i forhold til dagsværdien 

IAS 40 definerer dagsværdien af en investeringsejendom som: 

 

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

mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter på balancedagen.” 

 

Der kan af ovenstående konkluderes at dagsværdien og dagsværdis reguleringerne skal afspejle 

sig i markedsforholdene på balancen dagen, hvilket underbygges af notatet om emnet fra 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen10. De bemærker i deres notat, at der er opstået en forvirring i 

vurderingerne, hvor der indregnes fremtidige investerings, og der dermed ikke indregnes med 

udgangspunkt i ejendomme, som den er her og nu. De er meget klarer i deres opfattelse af dette 

relevante emne, hvor de mener at investeringsejendomme skal indregnes ud fra de faktiske 

forhold på balancedagen, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er enige i IAS 40’s vurdering af 

dagsværdi. 

 

Investeringsejendomme indregnes til kostpris ved først indregning, hvor efter at det er muligt 

at anvende dagsværdien. Hvis et selskab vælger at anvende dagsværdien, så er det 

underforstået i ovenstående definition fra IAS 40, at selskabet bliver nød til at iagttage 

udviklingen på markedet, for dermed at opnå viden om dagsværdierne.  

 

IAS 40 har en række elementer, som ikke kan medgå i dagsværdisopgørelsen. Disse elementer 

er med til at adskille selskabets nytteværdi og den reelle dagsværdi. Der er tale om følgende 

elementer: 

 

                                                      
10 Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 3. april 2009 
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A. Værdistigninger som følge af opretholdelsen af en portefølje af ejendomme med 

forskellige beliggenhed. 

B. Synergi mellem investeringsejendomme og andre aktiver. 

C. Juridiske rettigheder eller restriktioner, som udelukkende gælder for den aktuelle ejer. 

D. Skattefordele eller – byrder, som udelukkende gælder for den aktuelle ejer. 

 

Der kan af ovenstående udledes at punkterne A – D er forskellen mellem selskabets nytteværdi 

og dagsværdien for investeringsejendommen. Når investor skal vurdere markedsværdien af et 

ejendomsselskab, så vil investor skelne til nytteværdien af ejendommen, der materialisere sig i 

pengestrømme frem for de opgjorte dagsværdier. Dette punkt er med til at den perfekte balance 

ikke gør sig gældende for området og kurs-indre værdi dermed ikke er 1. 

 

2.6 Delkonklusion: 

Jævnfør problemformuleringen afsnit 1 er underspørgsmål opstillet således: 

 

Hvilke informationsbehov har regnskabsbruger i relation til ejendomsselskaber? 

 

Baseret på underspørgsmålet og behandlingen i ovennævnte afsnit så kan følgende 

konkluderes: 

 

Der er i ovenstående redegjort for at investor og långiver er de primære regnskabsbrugere. 

Dette skyldes at deres informationsbehov opfylder de andre interessenters informationsbehov, 

samt de er de primære ressource leverandører. Investors informationsbehov omfatter information 

til brug for værdiansættelse af sin andel i egenkapitalen i et givent ejendomsselskab. Det skal ses i 

sammenhæng med, at balancen i det enkelte ejendomsselskab ikke er perfekt, hvorfor selskabernes 

egenkapital ikke udtrykker markedsværdien af selskabet. Investor har derfor grundlæggende behov 

for at kunne fastlægge selskabets reelle markedsværdi, herunder foretage en vurdering af de 

indregnede aktiver og forpligtelser samt prognosticereselskabets fremtidige pengestrømme, som kan 

danne grundlag for beregning af kapitalværdien af selskabet. Dette arbejde bliver dog en smule 

hindret af, at den eksterne årsrapport kun er en delmængde af den totale information. 
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Der er ved hjælp af begrebsrammen redegjort for kvalitative egenskaber, som er relevans, 

pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed. Disse fire begreber er med til at sikre, at 

investor opnår den bedst mulige nytte af informationerne. Begrebsrammen danner grundlag for 

finansiel rapportering, hvor der stilles krav til informationerne.  

 

Informationskløften vil ofte opstå i principal-agent forhold, da ledelsen har andre oplysninger 

end investorerne. Denne kløft kan dog ikke sammenholdes med kurs indre værdi opgørelsen 

ovenfor, da denne er et udtryk for at investorerne tillægger andre værdier til de indregnede 

aktiver end selskabet.   

 

Investor anvender nytteværdien, mens investeringsejendommene er opgjort til dagsværdi. IAS 

40 udstikker en række elementer, som er med til at sikre den korrekte adskillelse mellem 

nytteværdi og dagsværdi. 
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3.  KLASSIFIKATION AF EJENDOMME 

Der vil foregå en gennemgang af de forskellige typer af ejendomme, da dette har stor relevans 

for det videre forløb i opgaven og dermed også problem ejeren. Rådgiver vil få en introduktion 

til de forskellige ejendomstyper og hvor de skal behandles. Der vil blive taget udgangspunkt i 

bestemmelserne i IAS. Der er ingen specifikke bestemmelser i årsregnskabsloven, da denne 

henviser til IAS. 

 

På begrebsrammens tredje niveau bliver aktiver defineret, som ressourcer der er under 

virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvoraf fremtidige 

økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. Der er dog følgende betingelser11 for at 

det er muligt at indregne et aktiv: 

 

• Der skal være sandsynlige fremtidige økonomiske fordele knyttet til aktivet vil tilflyde 

selskabet. 

• Kostprisen for aktivet skal kunne måles pålideligt. 

 

Der findes fire forskellige typer ejendomme, som vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 

De fire typer er som følgende: 

 

• Handelsejendomme 

• Domicilejendomme 

• Ejendomme under opførsel 

• Investeringsejendomme 

 

Der vil blive taget udgangspunkt i følgende beslutningsoversigt til klassifikation af de 

forskellige ejendomme efter reglerne i IFRS: 

 

                                                      
11 Kilde: Finansiel Rapportering – teori og regulering, Jens O. Elling, 1. udgave, 1. oplag 2008, side 219 
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Figur 4: Beslutningstræ for ejendomme 

 

3.1 Handelsejendomme  

Handelsejendomme er varebeholdning, som besiddes til videreslag som led i den normale 

forretningsforløb12 som skal omsættes inden for en overskuelig fremtid. 

 

Handelsejendomme behandles efter bestemmelserne i IAS 2. Ejendommen anses for at være en 

del af del ordinære drift for selskabet og klassificeres dermed som et omsætningsaktiv.  

 

I henhold til reglerne i IAS 2 punkt 9 så skal handelsejendomme optages til den laveste værdi 

af kostpris og nettorealiseringsværdi.   

 

3.2 Domicilejendomme 

Disse ejendomme er karakteriseret ved, at de hovedsageligt anvendes til virksomhedens 

administration, produktion eller anden aktivitet. De anvendes hovedsageligt til den forretning, 

som virksomheden driver. De behandles, som materielle anlægsaktiver, efter reglerne i IAS 16 

                                                      
12 Kilde: IAS 2.6 
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jf. ovenstående beslutningstræ. Dette skyldes at selskabets eget brug af ejendommen bliver 

omfattet af definitionen i IAS 16 punkt 6. 

 

Domicilejendommen indregnes til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger og tab 

ved værdiforringelser13. Det er dog også muligt at indregne domicilejendomme til omvurderet 

kostpris. Denne form for indregning er dog kun muligt, hvis dagsværdien kan opgøres 

pålideligt. Den regnskabsmæssige værdi vil efterfølgende være dagsværdien på 

omvurderingstidspunktet med fradrag af eventuelle efterfølgende akkumulerede afskrivninger 

og tab ved værdiforringelse14. 

 

3.3 Ejendomme under opførsel 

Ejendomme underopførsel kan indregnes på flere forskellige måder. Hvis der er tale om en 

ejendom der opføres til boligbyggeri, så skal ejendommen behandles efter ovenfor nævnte 

regler om handelsejendomme og de resterende regler i IAS 2. 

 

Hvis der er tale om en ejendom der opføres til eget brug, fx domicilejendom, så skal 

ejendommen behandles efter ovenfor nævnte regler om domicilejendomme og de resterende 

regler i IAS 16.  

 

Det er dog også muligt, at ejendommen er under opførsel for at blive til en 

investeringsejendom. Reglerne herom vil blive gennemgået i det følgende afsnit om 

investeringsejendomme. 

 

3.4 Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme defineres som ejendomme der besiddes med formål at opnå 

lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele. Det springende punkt i forhold til 

domicilejendomme, er at investeringsejendomme generer pengestrømme som stort set er 

                                                      
13 Kilde: IAS 16.30 
14 Kilde: IAS 16.31 
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uafhængige fra de resterende aktiviteter i selskabet15. Følgende punkter er angivet i IAS 40 

punkt 8, som eksempel på investeringsejendomme udover ovenstående eksemplar: 

 

• Grunde, der besiddes med henblik på en langsigtet kapitalgevinst, from for en kortere 

kapitalgevinst. 

• Grunde, hvis fremtid endnu ikke er besluttet. 

• Udlejning af en af selskabet ejet bygning til leasingtager på en operationel 

leasingkontrakt. 

• Bygninger der er belastet af tomgang. 

• Ejendomme under opførsel, som opføres med henblik på fremtidig anvendelse som 

investeringsejendom. 

 

Grunde og ejendomme der er købt af selskabet med intentioner om et langsigtet kapitalgevinst 

bliver klassificeret som en investeringsejendom. Hvis selskabet derimod besidder ejendommen 

med intentioner om et kortsigtet kapitalgevinst, så er der tale om handelsejendomme, så 

behandles efter ovenstående og reglerne i IAS 2. 

 

Det er i henhold til ovenstående dog ikke et krav at ejendommen er udlejet. Det er naturligt at 

der vil opstå tomgang, hvor efter at en ejendom ikke skal omklassificeres. Det er blot et krav at 

selskabet besidder ejendommen med henblik på udlejning af ejendommen16. 

 

Hvis et selskab ejer en bygning, hvorfra selskabet selv driver hotel, så vil det ikke være muligt 

at klassificere denne bygning som en investeringsejendom. En sådan bygning er omfattet af 

reglerne for domicilejendomme. Der er her en negativ afgrænsning i IAS 40.12, hvor forholdet 

er omtalt. Det nævnte eksempel med hotel tager udgangspunkt i diskussionen om 

tillægsydelser. Der i IAS 40.11 - 14 diskuteret om hvornår en tillægsydelse er af sådan en 

karakter at ejendommen er omfattet af reglerne for domicilejendomme. Det nævnte eksempel 

er et yderpunkt, hvor det modsatte yderpunkt kan være, at ejeren stiller sikkerheds- og 

vedligeholdelsesydelser til rådighed17. Det kan umiddelbart være svært at vurdere om hvornår 

                                                      
15 Kilde: IAS 40.7 
16 Kilde: IAS 40.8d 
17 Kilde: IAS 40.11 
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tillægsydelsen er af betydende karakter, dog skal selskabet udarbejde forskellige kriterier til 

vurdering af ejendommen.  

 

3.5 Teori i praksis 

Fondsrådet er et organ som har til funktion at kontrollere danske børsnoterede selskaber. De 

foretager årligt kontrol af forskellige selskaber, hvor efter at afgørelserne bliver offentlig gjort.  

 

Fondsrådet har offentliggjort deres afgørelse om Nordicom A/S den 22. februar 201018. 

Fondesrådet har gennemgået selskabets årsrapport, hvilket har medført bemærkning om 

behandlingen af deres investerings- og handelsejendomme, nærmere selskabets fortolkning af 

IAS 2 og IAS 40. 

 

Selskabet havde overflyttet en række ikke-udlejede lejligheder fra varebeholdningen, IAS 2, til 

investeringsejendomme, IAS 40. Selskabet har tidligere forsøgt at sælge disse lejligheder, dog 

uden held.  

 

Fondsrådet bygger deres afgørelse på bestemmelserne i IAS 40 punkt 57 litra d. Reglerne 

præcisere at handelsejendomme kan overføres til investeringsejendomme, når der foreligger en 

lejekontrakt. Nordicom har i deres tilfælde indgået en formidlingsaftale med en mægler og 

ikke en decideret lejekontrakt. Fondsrådets afgørelse betød at Nordicom måtte flytte 

ejendommene fra investeringsejendomme og tilbage til handelsejendomme, som klassificeres 

som varebeholdning. 

 

3.6 Delkonklusion: 

Jævnfør problemformuleringen afsnit 1 er underspørgsmål opstillet således: 

 

Hvordan kan en investeringsejendom defineres i forhold til andre ejendomme og hvorledes 

klassificeres disse i årsrapporten? 

 

                                                      
18 Kilde: Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2008 for Nordicom A/S, CVR-nr. 12 93 25 02. 
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Baseret på underspørgsmålet og behandlingen i ovennævnte afsnit så kan følgende 

konkluderes: 

 

Der er nævnt ovenfor, hvilket forskellige typer som ejendomme opdeles i. Det fremgår tydeligt 

af ovenstående at de enkelte kategorier behandles på forskellige måder, alt efter hvad formålet 

med den enkelte ejendom er.  

 

Handelsejendomme behandles som en varebeholdning, hvor domicilejendomme behandles som 

et materiale anlægsaktiv. Investeringsejendomme behandles som et materiale anlægsaktiv, og 

defineres som ejendomme, der besiddes med formål at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller 

begge dele. Slutteligt behandles ejendomme under opførsel efter hvilket formål ejendommen 

opføres i henhold til definitionen af handels-, domicil- og investeringsejendomme.  

 

Ejendomme indregnes efter forskellige principper, hvor investeringsejendommene indregnes til 

kostpris eller dagsværdi og præsenteres som et materiel anlægsaktiv. Modsætningsvist måles 

handelsejendomme til kostpris og præsenteres som en varebeholdning, hvor 

domicilejendommen også måles til kostpris, dog præsenteres denne type ejendomme som et 

materiel anlægsaktiv. 

 

Det er dog ikke uden risiko at klassificere ejendomme forkert. Nordicom A/S valgte at flytte 

ejendomme fra handelsejendomme til investeringsejendomme. Fondsrådet havde dog en anden 

opfattelser af dette, og Nordicom A/S måtte korrigere herfor i den efterfølgende årsrapport. 
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4.  INDREGNING AF INVESTERINGSEJENDOMME 

Rådgiver bør kende de forskellige måder, hvor på at investeringsejendomme kan værdiansættes og 

indregnes i årsrapporten. Rådgiver bør ligeledes kende de forskellige modeller, da der ikke er en 

model, som gør sig gældende i praksis, men der anvendes flere forskellige modeller. 

 

Indledningsvist skal det klarlægges, hvorledes IFRS-regelsættet er implementeret i dansk 

lovgivning, idet problemstillingen angår danske børsnoterede selskaber, der, for så vidt angår 

koncerner, fra og med 1. januar 2005 har skulle følge IFRS-regelsættet. De enkelte medlemslande i 

EU er blevet pålagt at implementere IFRS i national lovgivning ved udstedelse af IFRS -

forordningen. 

 

Der blev i december 2004 udsendt en IFRS-bekendtgørelsen, der regulerer samspillet mellem 

årsregnskabsloven og IFRS-regelsættet. I bekendtgørelsen fremhæves i § 4, hvilke paragraffer i 

årsregnskabsloven der ikke skal følges, når selskabet aflægger årsrapport efter IFRS samtidig med, 

at det fremhæves, at alle øvrige paragraffer skal anvendes. Hvis der opstår strid mellem IFRS og 

ÅRL, træder IFRS-regelsættets detailbestemmelser forud for ÅRL-paragrafferne. Dette skyldes at 

IFRS anses for at værende bedste praksis på området 

 

4.1 Kostprismodel 

Investeringsejendomme måles første gang efter kostprismodellen. Det antages, at kostprisen 

kan opgøres pålideligt i form at købskontrakten. Kostprisen for en investeringsejendom 

opgøres efter bestemmelserne i IAS 16, hvoraf det fremgår at kostprisen opgøres med fradrag 

for akkumulerede afskrivninger og tab ved værdiforringelser.  

 

Handelsomkostninger kan aktiveres under aktivet og afskrives. Det er dog ikke alle 

omkostninger der kan tillægges kostprisen. Det er for eksempel ikke muligt at tillægge 

opstartsomkostninger og driftstab samt spild af materialer, lønomkostninger og andre 

ressourcer19. Hvis der skulle opstår en situation, hvor købet bliver udskudt fra dato for 

                                                      
19 Kilde: IAS 40.23 
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overdragelsen, så vil eventuelle renter ikke kunne tillægges kostprisen, men derimod indgå i 

resultatopgørelsen for selskabet20. 

 

Rådgiver bør være opmærksom på, at 

kostprismodellen i visse tilfælde nødvendigvis ikke 

er en retvisende måleattribut ved indregning i 

årsrapporten. Rådgiver bør forholde sig til om, den 

historiske kostpris er retvisende ved en ejendom som 

er købt i starten af 70’erne, hvor den nu 

værdiansættes til kostpris i 2010. Dette er illustreret tabellen ovenfor, hvoraf det fremgår at der 

kan være stor forskel mellem den regnskabsmæssige værdi ved kostprismodellen og 

markedsværdien, når en investeringsejendom afskrives lineært over levetiden.  

 

Når investeringsejendomme måles til kostpris efter IFRS, så skal der fortages en 

dekomprimering af kostprisen, da de enkelte elementers levetid kan vurderes og afskrives 

separat.  

 

4.1.1 Nedskrivningstest 

Der skal foretages nedskrivningstest på investeringsejendomme, der måles til kostpris. Et 

eventuelt nedskrivningsbehov bør vurderes, når der er indikator på en værdiforringelse. 

Følgende er eksempler på værdiforringelse for investeringsejendomme: 

 

Interne kilder: 

• Faldende indtjening i forhold til det forventede 

o Hvis der realiseres en mindre indtjenings på en investeringsejendom end i 

forhold til det budgetterede. Dette være et tegn på, at der er behov for en 

nedskrivning af værdien, da investeringsejendommen ikke har sammen 

udlejningspotentiale. 

• Anvender ikke længere til udlejning 

o En investeringsejendom vil falde i værdi, når den ikke anvendes til udlejning 

længere, dog vil investeringsejendomme altså have en bestemt værdi. 

                                                      
20 Kilde: IAS 40.24 

Kostpris i 70'erne 100.000.000 
- grundværdi 10.000.000 
Afskrivningsgrundlag 90.000.000 
- afskrivning (lineært over 50 
år) 72.000.000 
Regnskabsmæssig værdi 18.000.000 
    
Markedsværdi 200.000.000 
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• Forkortet brugstid 

o Hvis der kommer ændringer til lejekontraktens længde, så vil dette have 

betydning for værdi af investeringsejendommen. 

 

Eksterne kilder: 

• Fald i markedsværdien 

o En negativ udvikling i markedsværdierne vil medfører et fald i værdi på 

investeringsejendomme. 

• Ændring i relevant lovgivning 

o Hvis der for eksempel kommer ændringer til boligleje loven, så kan dette have 

betydning med et forringet lejepotentiale og dermed en lavere værdi.  

 

Der kan foretages flere indledende manøvrer til vurdering af behovet for nedskrivningstest. 

Den mere simple metode er beregning af afkastet på ejendommen for dermed at kunne vurdere, 

om denne giver en tilstrækkelig forrentning af værdierne. Hvis der kun er én ejendom i et 

selskab, så er der dermed kun én pengestrøm. Dette betyder at der skal foretages en 

sammenligning mellem afkastet og de regnskabsmæssige værdier. 

 

Hvis ejendommens driftsresultat før finansielle poster og skat giver et sandsynligt afkast i 

forhold til den regnskabsmæssige værdi, der væsentligt overstiger det afkast, der ellers vil 

blive krævet af en lignende ejendom, så vil det ikke medfører nogen nedskrivning og dermed 

ikke behov for en eksakt beregning af genindvindingsværdien.  



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et volantilt marked 

Side 30 af 92 

Ovenstående kan forklare matematisk ved følgende forklaring: 

 

Sandsynligt 

 

= Driftsresultat før finansielle poster og skat * 100 

afkast  Regnskabsmæssig værdi af aktiver 

     

Acceptabelt  

 

=  1  

afkast  (afkastkrav - g) * (1 - t)  

 

Afkastkravet angiver de gennemsnitlige kapitalomkostninger og g angiver det vægtet 

gennemsnitlige afkastkrav mens t angiver den gennemsnitlige skatteprocent. 

 

Når salgsværdien minus forventede salgsomkostninger er opgjort, så skal det vurderes, om der 

er grundlag for at nedskrive ejendommen. Hvis den regnskabsmæssige værdi af ejendommen 

overstiger genindvindingsværdien, skal nedskrivningen foretages.  

 

4.2 Dagsværdi 

Det er også muligt at måle investeringsejendomme til dagsværdi, hvor værdiansættelsen 

baseret på markedsforholdene på balance dagen. Målingen af dagsværdien på en 

investeringsejendom tager udgangspunkt i en handel, der finder sted mellem velkvalificerede 

parter, dvs. ikke forceret handler. Dette udelukker tvangsaktioner, som har en negativ 

påvirkning på markedet for investeringsejendomme. 

 

I henhold til IAS 40.45, så vil det være bedste at opgøre værdien på baggrund af handler i det 

fri marked. Det er dog en forudsætning, at handlen vedrører en tilsvarende ejendom med 

tilsvarende beliggenhed og samme vedligeholdelsesstandard. Dette kan dog være en meget 

svær manøvre, da der sjældent findes to identiske ejendomme i området, som opfylder 

betingelserne.  
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Der er dog en løsning på dette problem. Følgende punkter er anført21, som kilder der kan 

anvendes ved måling, når en metode med en tilsvarende ejendom ikke er mulig: 

 

• Aktuelle priser i et aktivt marked for investeringsejendomme, som er af anden art, 

anden vedligeholdelsesstandard eller anden beliggenhed. Der foretages reguleringer for 

de afvigende forhold. 

• Nylige priser for lignende ejendomme i mindre aktive markeder. Der foretages 

reguleringer for de afvigende forhold. 

• Diskonterede pengestrømsprognoser baseret på pålidelige skøn over fremtidige 

pengestrømme og dermed ejendommens driftsresultat. Ejendommen værdiansættes på 

baggrund af disse pengestrømme og afkastkravet. 

 

Punkt 1 og 2 af ovenstående modeller er model-to-model modeller, hvor det sidste punkt er 

marked-to-model. 

 

Nedenstående modeller kan anvendes til fastsættelser af dagsværdien og lever op til kravene i 

henhold til IAS 40: 

 

• Normalindtjeningsmetoden (den afkastbaserede metode) 

• Discounted cash flow-metoden 

 

Den efterfølgende uddybning af ovenstående metoder vil blive afrundet med et praktisk 

eksempel på, hvordan værdiansættelsen kan foretages. 

 

4.2.1 Normalindtjeningsmetoden 

Denne metode er den meste anvendte metode i praksis22. Dette kan skyldes, at metoden bygger 

på mere simple beregninger i forhold til diccounted cash flow metoden. Værdiansættelsen af en 

investeringsejendom bygger kort sagt på ejendommens resultat af den primære drift og det 

fastlagte afkastkrav. 

 

                                                      
21 Kilde: IAS 40.46 
22 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 45 
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Metoden bygger grundlæggende på tre forskellige trin23, som er som følgende: 

 

1.  Opgørelsen af ejendommens årlige driftsafkast. 

2.  Der fortages fastsættelse af ejendommens individuelle afkastkrav udtrykt i procent. Det 

årlige driftsafkast divideres med afkastkravet, hvorefter at dagsværdien før øvrige 

reguleringer fremkommer. 

3.  Der foretages tillæg og fradrag for særlige forhold til den opgjorte værdi i fase 2. 

Herefter fremkommer ejendoms dagsværdi. 

 

Trin 1 – Ejendommens driftsafkast 

Ejendommens driftsafkast bliver beregnet med udgangspunkt i den forventede drift i de 

kommende måneder baseret på viden om markedets udvikling. Figur 5 viser en metode, der 

kan anvendes i denne proces. 

 

Som årlige lejeindtægt anvendes den leje, 

som faktisk opnås i henhold til de 

allerede indgåede lejekontrakter for de 

kommende 12 måneder. Der kan opstå 

situationer, hvor markedslejen afviger 

kraftige fra lejekontrakten, hvorefter der 

fortages en regulering herfor, for at opnå 

en retvisende værdi.  
  

 Figur 5 24 

De budgetterede vedligeholdelsesomkostningerne fratrækkes i opgørelsen. Det er værd at 

bemærke, at der er tale om de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger, da det er et 

område hvor omkostningerne kan variere fra år til år. Normalt skal omkostninger, der er 

afholdt i forbindelse med forbedring af ejendommen indregnes i resultatopgørelsen. Dog, hvis 

forbedringen er med til at forøge ejendommens afkast eller dagsværdi fremover, skal den 

tillægges ejendommens kostpris som en forbedring. En forbedring af en investeringsejendom, 

                                                      
23 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 46 
24 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 46 

+ 

Årlig forventet lejeindtægt ifølge indgående 

lejekontrakt 

+ / - Regulering til forventet markedslejen 

+ Skønnet årlig markedsleje på uudlejede arealer 

 - Gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesudgift 

 - Administrationsomkostninger 

 - Ejendomsskatter, afgifter og andre omkostninger 

 = Budgetteret driftsafkast 
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er når omkostningen indebærer, at ejendommen bliver forøget med hensyn til fremtidige afkast 

eller hvis det indebærer en forøgelse af dagsværdien. Således er forbedringer, der ikke 

medfører en værdiforøgelse af ejendommen, at anse som værende vedligeholdelsesudgifter. 

 

Administrationsomkostningerne skal ligeledes fratrækkes i lejeindtægten. Der er muligt at 

outsource administrationen af investeringsejendommene, hvoraf det er relativt nemt at finde ud 

af hvor meget der skal fratrækkes. Der er dog flere selskaber der selv ønsker at varetage denne 

funktion, hvilket gør at markedsværdien af administrationen skal fratrækkes i opgørelsen. 

 

Der skal afslutningsvis fratrækkes ejendomsskatter og afgifter. Dette medfører at alle 

omkostninger der vedrører driften af investeringsejendommen er fratrukket, hvor efter 

driftsresultatet fremkommer. 

 

Trin 2 – fastsættelse af afkastkrav 

Afkastkravet er individuelt fra ejendom til ejendom. Selve afkastkravet er påvirket af en lang 

række elementer, hvor flere af disse befinder sig i selskabets makro miljø. Disse kan 

overordnet opdeles i samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold samt de individuelle 

forhold på den enkelte ejendom25. 

 

De samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold er som følgende: 

 

•  Renteniveau 

•  Inflation samt høj- og lavkonjunktur 

 

De individuelle forhold på den enkelte ejendom: 

 

•  Ejendommens beliggenhed 

•  Type af ejendom 

•  Lejernes bonitet 

•  Vilkår i lejekontrakter om uopsigelighed, lejeregulering mv. 

                                                      
25 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 47 
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•  Alternative anvendelsesmuligheder/sandsynlighed for genudlejning 

•  Udbud og efterspørgsel 

 

Renteniveau 

Renteniveauet er blandt de makroforhold som har en direkte indflydelse på afkastkravet. Den 

typiske sammenhæng er at afkastkravet følger renteniveauet. Når dette forhold er kendt, så er 

det oplagt at se på udviklingen i den lange obligationsrente, da det er denne som har betydning 

for fastsættelsen af afkastkravet. Dog er det oplagt at se på en obligationsrente, der har 

tilsvarende længe som investeringshorisonten for den enkelte ejendom. Det kan dog også være 

asymmetrisk mellem renteniveauets udvikling og udviklingen i afkastkravet. 

 

Inflation og konjunktur 

Inflation og konjunktur udviklingen skal også medregnes i afkastkravet. De nævnte elementer 

har dog ikke en tilsvarende effekt som renteniveauet blandt makroforholdene. Hvis der 

forekommer en stigning i inflationen, så vil dette normalt påvirke renteniveauet og dermed 

afkastkravet i opadgående retning. Denne sammenhæng mellem inflation og renteniveau 

forklares ved, at renten opvejer den eventuelle værdiforringelse en som inflation måtte 

medfører. 

 

Når der er højkonjunktur så vil der være en forventning om stigende huslejer og højere 

udlejningsprocent, hvilket gør at en investor vil acceptere et lavere afkastningskrav. Når der er 

lavkonjunktur, så vil der være nedadgående værdier i samfundet, og dermed også et højere 

afkastkrav. 

 

Ejendommens beliggenhed 

I fastsættelsen af afkastkravet bør der tages højde for omgivelserne hvor i ejendommen er 

placeret, da dette har betydning for ejendommens leje- og investorefterspørgsel. Det kan være 

svært at fastlægge hvad der er god beliggenhed, dog er der flere forskellige faktorer som spiller 

ind på sådan en antagelse. Her til kan for eksempel nævnes infrastruktur, adgang til 

arbejdskraft osv. Dette betyder at den kommende Metro ring i København, vil medføre en 

stigning i værdiansættelserne af investeringsejendommene i området hertil. 
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Det bør sammenfattes af en bedre beliggenhed medfører et lavere afkastkrav og dermed lavere 

risiko. Dette underbygges af erfaring på området, hvor ejendomme med en dårligere 

beliggenhed har medført større udsving i markedslejen og dermed til afkastkravet.  

 

Type af ejendom 

Det har stor betydning for en investor, hvorvidt der er tale om en boligejendom, butik, kontor 

eller andet erhverv. Typen af den enkelte ejendom har væsentlig betydning for risici for 

investor og dermed for afkastkravet. 

 

Type af ejendom er ofte kombineret med beliggenheden. Hvis ejendommen er beliggenhed i en 

industrikvarter og indrettet til en bestemt produktion, så ville dette være en god type ejendom, 

dog ville dette ikke være optimalt for en butik. Når de forskellige ejendomstyper bliver mere 

specifikke, så anvendelsesmulighederne indskrænkes, så vil det ofte påvirke afkastkravet ofte i 

takt med investors risiko herfor. 

 

Lejers bonitet 

Lejers bonitet skal forstås som lejers omdømme og lejers mulighed for at leve op til de 

fremtidige økonomiske forpligtigelser. Hvis en lejer har ringe finansiel styrke, så vil det 

medfører en forøget risiko og dermed et højere afkastkrav. Lejers bonitet skal dog holders op i 

mod beliggenheden på den enkelte ejendom, hvor disse elementer kan spille imod hinanden. 

 

Hvis lejer er en offentlig virksomhed, så er der forholdsvis stor sikkerhed i lejeren og dermed 

påvirker dette afkastkravet positivt og trækker i nedadgående retning. Hvis lejeren derimod har 

økonomiske problemer og er bagefter med betalingen af lejen, så vil dette påvirke afkastkravet 

negativt og i en opadgående retning. 

 

Vilkår i lejekontrakter om uopsigelighed, lejeregulering mv.  

Vilkårene i lejekontrakterne kan have stor indflydelse på afkastningskravet. Hvis der er en 

længere lejekontrakt uden opsigelighed for lejer, så er den fremtidige lejeindtægt forholdsvis 

sikker og dermed trækker dette afkastkravet i en nedadgående retning.  
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Hvis lejer indgår en 10 årlige lejekontrakt med en fast lejeregulering og uden opsigelighed, så 

vil dette påvirke afkastkravet positivt og trække i en nedadgående retning. Tilbage før 

finanskriser var der mange lejere som beskyttede sig imod den forventede udvikling i 

markedslejen, ved at indgå længere lejekontrakter og dermed sikre sig økonomiske. Denne 

økonomiske sikring blev senere udlejers økonomiske sikring, da man som udlejer ikke er 

tvunget til at nedsætte lejen til markedslejen.  

 

Alternative anvendelsesmuligheder 

Ejendommens alternative anvendelsesmuligheder er kort berørt under ejendommens type. Hvis 

en ejendom er indrettet fleksibelt, så vil dette give flere muligheder for at finde en ny lejer, 

hvilket vil medfører et lavere afkastkrav. Den omvendte situation kan også være et tema, hvor 

ejendommen kun kan anvendes til et specifikt formål, hvilket medfører et højere 

afkastningskrav. 

 

Der er flere forskellige forhold der kan spille ind på anvendelsesmulighederne, hvor 

lokalplaner og servitutter kan nævnes. Endvidere kan en ejendom også være fredet, hvilket gør 

at lejer har mindre beføjelser i forhold til lejeres frihed. 

 

Udbud og efterspørgsel 

Udbud og efterspørgsel påvirker, som i mange andre brancher, priserne for 

investeringsejendomme og dermed også afkastkravet. Hvis der ikke er mange ejendomme i 

markedet, så vil priserne presses op. Det er dog vær at bemærke, at højere ejendomspriser 

nødvendigvis ikke medfører en højere lejeindtægt, og påvirkningen på værdiansættelsen 

kommer igennem afkastkravet. 

 

Fastsættelse af afkastningskravet 

Afkastningskravet bliver fastsat på baggrund af ovenstående forhold for den enkelte ejendom. 

 

Der er flere skøn i denne proces, og dette er naturligvis ikke uden ansvar. Ansvaret er placeret 

hos beslutningstager, som kan variere bredt. Hvis værdiansættelsen sker i forbindelse med et 

regnskabsmæssigt formål, så er det ledelsen og bestyrelsen der står for dette. Dette sætter visse 

krav til selskaberne, hvor nogle af dem anvender internt ekspertise i selskabet. Det er dog også 
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muligt at få assistance fra en valuar, som arbejder med emnet, og dermed har en større indsigt 

heri.  

 

Der er flere af de større danske selskaber med investeringsejendomme, der selv står for denne 

proces. Der er dog også visse andre selskaber, der foretager en kombination af internt og 

ekstern ekspertise, hvor Jeudan A/S26 kan nævnes som eksempel. 

 

Denne fase afsluttes ved en afsluttende beregning, hvor driftsafkastet divideres med 

afkastkravet, hvorefter at ejendommens værdi fremkommer. 

 

Rådgiver bør være særlig opmærksom omkring afkastkravet. Dette skyldes af fastsættelsen af 

afkastkravet afgør ejendommens værdi, og selv mindre udsving får en betydelig effekt på 

ejendommens værdi27. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen henleder rådgiver til, at søge inspiration 

i de retail-markedsrapport som udgives af blandet andet Colliers Hans Vestergaard og også 

IPD-indekset.  

 

Trin 3 – tillæg og fradrag 

Det tredje og sidste trin bygger videre på udgangspunktet fra trin to, hvor der på dette trin 

korrigeres for forhold, som ikke er korrigeret for tidligere. Disse forhold er som følgende28: 

 

•  Fradrag for tab af lejeindtægter på ikke udlejede arealer 

•  Tillæg/fradrag for periode indtil regulering af markedsleje 

•  Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelsesarbejder 

•  Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler 

•  Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægter af modtagne lejedeposita og faste 

forudbetalinger. 

 

Fradrag for tab af lejeindtægter 

                                                      
26 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 57 
27 Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen – notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, 3. april 2009 
28 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 49 
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På det første trin blev driftsafkastet baseret på fuld udlejede lokaler og en efterfølgende 

korrigerede for tomgang. Der vil på denne del af trin tre blive korrigeret for de tabte 

lejeindtægter ved tomgang. Dette fradrag beregnes som lejeindtægter for tomme lejemål, indtil 

udlejning eller genudlejning forventes at finde sted.  

 

Tillæg/fradrag for periode indtil regulering af markedsleje 

Der blev foretaget regulering af forholdet mellem markedsleje og forventede lejeindtægt i 

henhold til lejekontrakten på det første trin. Der blev dog ikke taget højde for den tidsmæssige 

horisont, som bliver reguleret på dette trin. 

 

Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelsesarbejder 

På det første trin blev der fratrukket de gennemsnitlige vedligeholdelsesomkostninger baseret 

på historiske tal. Der vil i dette trin blive tage hensyn til fremtidige 

vedligeholdelsesomkostninger, hvor ejendommens stand bliver taget i betragtning. Der bliver 

således reguleret for udskudte vedligeholdelsesarbejder og udgifter til klargøring af uudlejede 

arealer. 

 

Det vil være en vurderingssag hvor lang den fremtidige horisont er i dette tilfælde. Dette vil 

være behæftet med flere skøn, dog bør med fradrage omkostninger der allerede er budgetteret 

for fremtiden, dog skal disse ligge inden for en rimelig horisont. 

 

Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler 

Der er i det første trin medtage lejeindtægter for uudlejede lokaler, hvilket medfører at 

omkostninger i forbindelse med disse arealer også skal medtages. Det er dog værd at notere  

den stand som arealerne får efter klargøringen. Hvis denne stand er væsentlige bedre, så bliver 

man nød til at regulere indtægterne fra disse arealer på det første trin. Tallene og 

beregningerne skal dermed høre sammen. Dette betyder endvidere, at den regulering for tab på 

lejeindtægter på den første del af tredje trin ligeledes skal reguleres.  
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Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægter af modtagne lejedeposita og faste 

forudbetalinger 

Lejer indbetaler som regel et depositum til udlejer, hvor der bliver tilskrevet renter til dette 

depositum. Denne værdi kan opgøres til den tilbagediskonterede værdi af de fremtidige 

renteindtægter. 

 

Der er i bilag 1 opstillet en beregning på en fiktiv ejendomsværdi på baggrund af ovenstående 

metode. 

 

4.2.2 Discounted cash flow-metoden 

Discounted cash flow metoden (DCF-metoden) er et alternativ til normalindtjeningsmetoden. 

Det har traditionelt været praksis at anvende normalindtjeningsmetoden, hvor der i de senere år 

er kommet øget fokus på DCF-metoden. Det øget fokus kommer på baggrund af et 

internationalt skifte29, hvilket forventes at smitte af på det danske marked. Der er også kommet 

dansk fokus på denne model, hvor der har været nedsat en gruppe af fagfolk, der har forsøgt at 

udarbejde en anbefaling til DCF-modellen, for dermed at gøre denne model mere anvendelig 

og sikre sig et større afkast heraf. 

 

DCF-metoden opgøres dagsværdien på baggrund af de forventede fremtidige frie 

pengestrømme fra ejendommens drift tilbagediskonteret med investors diskonteringsrente. 

 

DCF-metoden tager sit udgangspunkt i to tidsperioder: budgetteringsperiode og 

terminalperiode. Budgetteringsperioden består ofte af en 10års periode. Terminalperioden 

består af den resterende del af den forventede levetid. Overordnet bør budgetteringsperioden 

være frem til at pengestrømmene er konstante, hvor værdierne ligger i terminalperioden. 

 

DCF-metoden kan skematiseres ved nedenstående trin30: 

 
                                                      
29 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 
side 5 
30 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 
side 7 



Værdiansættelse af investeringsejendomme i et volantilt marked 

Side 40 af 92 

1. Bestemmelse af pengestrømmene i budgetteringsperioden 

2. Tilbagediskontering af pengestrømme fra budgetteringsperioden til dagsværdi 

3. Bestemmelse af terminalværdi 

4. Tilbagediskontering af terminalværdi til dagsværdi 

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

 

Trin 1 – bestemmelse af pengestrømmene i budgetteringsperioden 

Når man skal fastlægge længden af budgetteringsperioden, så skal særlige forhold omkring den 

enkelte ejendom tages med i betragtningerne. Særlige forhold kan være igangværende 

projekter osv. Det er ovenfor beskrevet, at budgetteringsperioden skal løbe frem til 

terminalperioden, hvor pengestrømmene bliver konstante. Dette kan dog være svært at 

bedømme, hvilket betyder, at der ofte anvendes en 10årige budgetteringsperioden. 

 

Ejendommens frie pengestrømme skal opgøres for hvert enkelt budgetterings år og kan 

opgøres på baggrund af følgende metode31: 

 

Som det fremgår af ovenstående 

figur, så opgøres ejendommens frie 

pengestrømme på baggrund af 

driftsresultatet før renter og skatter. 

Der vil i det følgende komme en 

uddybning af elementerne i figur 5 

smat en opfølgning med beregning i 

bilag 2. 
 Figur 6: Model til fastlæggelse af diskonteringsgrundlag32 

 

Lejeindtægter 

Lejeindtægterne er et af de væsentligste elementer i ovenstående figur, da disse danner 

grundlaget for ejendommens drift. Der ud over danner lejeindtægterne basis for ejendommens 

indgående pengestrømme og dermed et bidrag til de frie pengestrømme, som slutteligt ligger til 

                                                      
31 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 54 
32 Kilde: KPMG – investeringsejendomme, side 54 

 Lejeindtægter 

 -  

Driftsomkostninger og 

administrationsomkostninger 

 = Driftsresultat før renter og skat 

 + / - Nettoinvesteringer 

 = Frie pengestrømme 
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grund for værdiansættelsen. Det er ofte ledelsen, der står for udarbejdelse af budgetterede 

lejeindtægter. Ledelsen skal både inddrage eksisterende lejekontrakter, men også en eventuel 

periode i budgetteringsperioden, hvor lejekontrakten ikke er gyldig længere. Der er både tale 

om indtægter fra lejemål, men også tilhørende parkeringsfaciliteter mv. som stilles til rådighed 

til lejer mod betaling. 

 

Det er, som i normalindtjeningsmodellen, sammenhængende elementer i metoden. Hvis 

ledelsen forventer en forbedring, der vil influerer på lejeindtægterne, så skal disse medtages. 

Omkostningerne til forbedring medtages i det budgetterings år, hvor arbejdet forventes at være 

udført. Dette betyder samtidig at en eventuel lejeindtægt forøgelse først må medtages, når 

forbedringen er færdig. 

 

Alt efter type af investeringsejendom, så kan tomgang forekomme, da det er sjældent at en 

investeringsejendom er fuld udlejet i en 10årige periode. Ledelsen skønner over fremtidig 

tomgang, som skal fratrækkes i den totale lejeindtægt.  

 

Deposita genere også indgående pengestrømme, hvilket gør at disse skal medtages i opgørelsen 

af lejeindtægter. Denne praksis er også et kendt element i normalindtjeningsmodellen. 

Lejedeposita kan indregnes på to forskellige måder: a) deposita kan tillægges til den beregnede 

dagsværdi for investeringsejendommen efter de frie pengestrømme er fastlagt, eller b) 

forretningen af deposita kan medtages under lejeindtægterne og på den måde indgå i de frie 

pengestrømme. 

 

Driftsomkostninger og administrationsomkostninger  

Fastlæggelsen af driftsomkostningerne kan være behæftet med flere besværligheder for 

ledelsen end i forhold til fastlæggelsen af lejeindtægterne. Lejekontrakterne fastlægger den 

fremtidige indgående pengestrøm for ejendom, hvor driftsomkostningerne, og dermed de 

udgående pengestrømme, dog kan disse være svære at fastlægge i fremtiden.  

 

Ledelsen baserer de budgetterede driftsomkostninger på historiske tal og erfaringer på 

områder, hvor også ledelsen tager hensyn til investeringsejendommens tilstand. 

Investeringsejendommens tilstand gør at det ikke er nok at anvende sammen procentvise 
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forhold som tidligere år, da en investeringsejendom undergår løbende forringelse. Ledelsen 

skal medregne den andel af vedligeholdelsen som udlejer skal dækker. Det er ofte angivet i 

lejekontrakten, hvem der skal afholde hvilke vedligeholdelsesomkostninger som gør denne 

proces nemmere. 

 

Ledelsen skal endvidere tage hensyn til administrationsomkostninger. Der er her tale om 

omkostninger til vicevært, renovation, ejendomsskatter, forsikringer, forbrugsafgift samt 

omkostninger til administration. Denne omkostningsgruppe behøver ikke at være behæftet med 

besværligheder, som ved driftsomkostninger. Hvis ledelsen vælger en ekstern part til at 

administrere den daglige administration af investeringsejendommen, så udgør 

administrationsomkostningerne det årlige honorar til den eksterne part. Besværlighederne 

opstår i de situationer, hvor ledelsen ikke vælger en ekstern part til området, men der i mod 

vælger at håndtere denne opgave selv. Det kan være svært at vurdere hvor mange 

omkostninger der endeligt bliver brugt, når opgaven håndteres internt. Hvis dette ikke er 

muligt, så bør ledelsen indregne det beløb som en ekstern part vil betale for opgaven. Ledelsen 

bør dermed indregne markedsprisen for opgaven.   

 

Der skal være sammenhæng mellem udviklingen i lejeindtægterne og drifts- og 

administrationsomkostningerne. Hvis tomgangen flader så bør det betyde en stigning i 

driftsomkostningerne. Det er nødvendigvis ikke ensbetydende med en stigning i 

administrationsomkostninger, alt efter hvilket aftaler der indgås.  

 

Trin 2 – Tilbagediskontering af pengestrømme fra budgetteringsperioden til dagsværdi 

Når de frie pengestrømme er fastlagt for investeringsejendommen i de enkelte budgetterings år, 

så skal disse tilbagediskonteres til nutidsværdier. Dette foretages, da indtægter i dag vurderes 

at have større værdi end indtægter på et givent fremtidigt tidspunkt, og investor derfor bør 

kompenseres for at modtage indtægter i fremtiden, skal ejendommens frie pengestrømme 

tilbagediskonteres med en diskonteringsrente, der afspejler investors nominelle 

forrentningskrav over perioden. Faktoren for tilbagediskontering kan ikke sammenholdes med 

afkastkravet i normalindtjeningsmodellen. Dette begrundes med, at DCF-modellen tager højde 

for inflation og højere fremtidige risici i budgetteringsperioden.  
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Den afkastbaserede model er baseret på en forudsætning om, at de frie pengestrømme vil blive 

betalt som en uendelig annuitet ultimo året. Dette betyder for DCF-modellen, for at fastholde 

sammenholdet mellem modellerne, at det første år af budgetperioden skal diskonteres med et 

år. 

 

De frie pengestrømme bør tilbagediskonteres fra ultimo året. Der kan dog være pengestrømme, 

der forfalder midt i året. Det anbefales dog, at værdien af disse pengestrømme specificeres 

særskilt og medregnes med en forrentning svarende til ejendommens diskonteringsrente33. 

 

Trin 3 – Bestemmelse af terminalværdi 

Når investeringsejendommens frie pengestrømme er fastlagt ude fra ovenstående, så skal 

investeringsejendommens terminalperiode fastlægges. Terminalværdierne behandles som 

selvstændige år i forhold til budgetteringsperioden, dog baseret tallene i terminalåret på 

beregningen af budgetteringsperioden. 

 

Opgaven er noget mere risikobetonede, da der er tale om normaliserede værdier ude i 

horisonten. De faste værdi bygger på antagelser34. Når man ser på selve terminalværdien, så 

udgør denne ofte en betydelig del af den totale værdi, hvilket ikke gør risikoen mindre. Dette 

er illustreret i bilag 2. 

 

Grundet de normaliserede værdi i terminalåret anses dette for at være et normalår. Dette 

normalår angiver de frie pengestrømme, som ligger efter budgetteringsperioden, og dermed 

giver det ikke længere mening at tage stilling til specifikke pengestrømme.  

 

Pengestrømmene i terminalåret er et udtryk for forventningerne til de evige pengestrømme. 

Der er her tale om gennemsnitsbetragtninger, hvor der ikke tages højde for tids specifikke 

forhold. Terminalåret kan også udtrykkes som året, hvor der opstår stilstand i udviklingen i 

budgetteringsperioden, der er hermed tale om investeringsejendommens livscyklus.  

 
                                                      
33 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-
modellen, side 23. 
34 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 
side 9 
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Det er nævnt tidligere at der er tale om et selvstændigt år. Dette får betydning, hvis der er en 

kraftig udvikling i tallene for budgetteringsperioden, fx store administrationsomkostninger, så 

må denne udvikling ikke smitte af på terminalåret.  

 

Beregning af terimalværdien i DCF-modellen er direkte sammenlignelig med værdi beregning i 

normalindtjenings model. Denne model antager, at første års nettodriftsresultat er stabiliseret, 

hvorfor dette kan kapitaliseres med det vurderede forretningskrav. Det er på dette område 

sammenhæng mellem modellerne, da der er tale om stabiliserede pengestrømme i 

normalindtjenings model og terminalperioden. Terminalværdien bestemmes dermed på 

baggrund af en kapitalisering af de stabiliserede frie pengestrømme med det vurderede 

forrentningskrav i terminalåret. 

 

Trin 4 – Tilbagediskontering af terminalværdi til i dagsværdi 

Værdierne i terminalåret tilbagediskonteres på samme måde som i budgetteringsperioden i 

henhold til trin 2. Diskonteringsrenten er som udgangspunkt den samme for begge perioder, 

dog medregnes inflation ikke i terminalåret. Ledelsen kan vurdere en ændring på 

diskonteringsrenten hvis der kommer væsentlige ændringer til de frie pengestrømme, og 

dermed en ændring i risikoprofilen i terminalåret. Der er dog tale om væsentlige ændringer35, 

da terminalåret er udtrykt som en fast udvikling ud i fremtiden. Hvis ledelsen forventer at der 

kommer væsentlige ændringer i terminalåret, så bør de forlænge budgetteringsperioden.  

 

                                                      
35 Kilde: Ejendomsforeningen Danmark, værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, 
side 12 
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Trin 5 – Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede 

værdier 

Slutteligt opgøres investeringsejendommens dagsværdi på baggrund af summen af de 

tilbagediskonterede pengestrømme fra henholdsvis budgetteringsperioden og terminalperioden. 

 

4.3 Fordele og ulemper ved modellerne 

Normalindtjenings model er nem at anvende, hvilket også gør at det er modellen der anvendes 

oftest i praksis. Modellen kræver ikke de større udregningerne for selskaberne, dog er 

modellen også behæftet med mange og væsentlige skøn. Modsætningsvist, så kan DCF-

modellen fremstå tung, da der skal tages stilling til flere beregninger.  

 

Normalindtjenings model er mere statisk end DCF-modellen. Hvis en ejendom har et stort 

lejepotentiale efter en fremtidig modernisering, så vil denne værdistigning ikke værdi mulig at 

indregne. Dette er dog muligt ved DCF-modellen med den længere budgetteringsperiode.  

 

Der er flere fordele og ulemper forbundet med den længere budgetteringsperiode, hvor DCF-

modellen har mulighed for at medtage flere variabler end den afkastbaserede model. Det 

medfører dog flere skøn og usikkerheder i DCF-modellen. Det er dog en klar fordel, at 

modellen har mulighed for at medtage flere variable over en længere periode i forhold til 

normalindtjenings model. De mange skøn i denne model er med til at øge usikkerheden i 

værdiansættelsen. Der er flere og flere selskaber36, der vælger at offentliggøre deres 

følsomhedsanalyse, hvor regnskabsbruger kan se, hvad det betyder for den samlede portefølje 

værdi, hvis afkastkravet ændres. Denne analyse viser grundlæggende at der er forskellige 

værdier for porteføljen, alt efter hvordan afkastkravet fastlægges. 

 

Det lægges op til at det er DCF-modellen som skal anvendes i fremtiden, da denne danner 

bedre transparens i værdiansættelserne. Denne antagelse underbygges af Steen Royberg37, som 

er medlem af MRICS38, der mener at man bør anvende DCF-modellen, da denne kan rumme 

                                                      
36 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 67 
37 Statsautoriserede ejendomsmægler, valuar og chartered surveyors, Nybolig Erhverv og MRICS 
38 Royal Institution of Chartered Surveyors er en verdens førende organisation af branchefolk inden for blandt 
andet ejendomme. 
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flere elementer. Modellen indeholder dog også flere forskellige skøn, hvor det er en 

forudsætning at disse underbygges fornuftigt. Det er dog en forudsætning at kravene til 

oplysninger i årsrapporten ændres, ellers vil dette ikke have tilstrækkeligt relevans for 

investor.  

 

Begge modellen viser dagsværdien og begge modellen kan anvendes i henhold til IAS 40. Det 

er dog en væsentlig forudsætning, at antagelserne i modellerne underbygges så dagsværdien 

afspejler sig markedet. 

 

4.4 Delkonklusion: 

Jævnfør problemformuleringen afsnit 1 er underspørgsmål opstillet således: 

 

Hvorledes opgøres henholdsvis kostpris samt dagsværdi for investeringsejendomme og hvilke 

udfordringer samt fordele og ulemper er der ved målemetoderne? 

 

Baseret på underspørgsmålet og behandlingen i ovennævnte afsnit så kan følgende 

konkluderes: 

 

Investeringsejendomme skal efter den gældende begrebsramme enten måles til kostpris eller til 

dagsværdi. Kostprismetoden er enkle, men giver også nødvendigvis ikke urealistisk billede af 

ejendommens værdi, da der fratrækkes systematiske afskrivninger fra ejendommens kostpris. 

Dagsværdien er den mest udbredte og giver også er mere realistisk billede af værdien af et selskabs 

aktiver, selvom en korrekt dagsværdi kan være svær at finde. Det er konstateret, at der findes tre 

grundlæggende fremgangsmåder til brug for at finde den dagsværdi, som en investeringsejendom 

skal værdiansættes (måles) til. Disse er henholdsvis den eksterne vurdering ved en valuar eller 

anden specialist, beregning af værdien ved hjælp af normalindtjeningsmodellen og beregning ved 

hjælp af DCF-modellen. Investeringsejendomme indregnes først gang efter kostpris metoden, hvor 

efter det er muligt at indregne investeringsejendomme efter dagsværdimetoden. 

 

Normalindtjeningsmodellen bygger på en etårig budgetteringsperiode, hvor 

investeringsejendommens driftsafkast beregnes, som resultat før renter. Renter medtages ikke i 

normalindtjeningsmodellen, da finansieringen kan være forskellig fra investor til investor. 
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Resultatet efter renter ganges ud med afkastkravet, hvorefter investeringsejendoms værdi 

fremkommer. Afkastkravet er en blandet af flere forskellige interne og eksterne elementer, som 

skaber ejendommens værdi. Det er en essentielt at afkastkravet underbygges fornuftigt, da det er 

yderst vigtigt i forhold til ejendommens værdi. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en klar opfattelse af hvilke elementer der kan indgå i 

afkastkravet, hvor de anbefaler at anvende markedsindeks for fastsættelsen heraf. 

 

DCF-modellen er derimod mere fleksibel og ved budgettering er det muligt at indregne flere 

forskellige risici i denne model. Der stilles dog samtidig noget større krav til ledelsens kompetencer 

ved anvendelse af denne model. Det er dog essentielt at antagelserne i beregningerne underbygges. 

Dette er med til at skabe en mere gennemsigtig værdiansættelse.  

 

Ejendommens værdi skabes på baggrund af afkastkravet, og det er dermed vigtigt at rådgiver er 

opmærksom på at ledelsen får underbygget deres forudsætninger i deres opstilling heraf. Det er et så 

centralt område i værdiansættelsen, så der bør være øget fokus her på, som også Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen mener, der er et vigtigt element.  
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5.  MARKEDSVOLATILITET PÅ EJENDOMSMARKEDET 

Det er en forudsætning for rådgiver, at denne er bekendt med den historiske udvikling i 

markedet, da dette ligger til grund for udsving i markedet for investeringsejendomme. Det er 

også vigtigt at rådgiver er bekendt med, hvilke elementer der spiller ind på værdiansættelsen 

fra makromiljøet på balancedagen. 

  

Udviklingen i markedet for investeringsejendomme har stor indflydelse på værdiansættelsen af 

investeringsejendommen i årsrapporten. Der vil blive foretaget en analyse og diskussion af 

volatiliteten på markeder for investeringsejendomme, der har været under stor påvirkning efter 

omgivelserne, herunder finanskrisen. Afsnittet vil blive afsluttet med et case studie med 

eksempler fra forskellige ejendomsselskaber. 

 

5.1 Markedsudvikling 

Markedet for investeringsejendomme har historisk set været præget af vedvarende volatilitet39, 

hvor der siden 1995 har været en markant stigning. Markedet toppede i perioden frem til 2007, 

hvor markedet har været præget af højkonjunktur og en lav rente samt stor investeringslyst. 

Den attraktive rente og mulighederne i markedet medførte gode muligheder for at få 

projekterne finansieret.   

 

I henhold til nedenstående model, så har der i periode 2005 til 2007 været en overnormal 

udvikling, sammenholdt med den sorte trendlinje. Den kraftige udvikling mistede pusten i 

perioden efter 2007, hvilket er illustreret ved et drastisk fald i prisniveauet. Prisniveauet 

nævner sig igen trendlinjen i midten af 2008.  

 

                                                      
39 Volatilitet: svingninger i markedet. 
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Figur 7: Udvikling i salgspriser40  

 

Faldet i prisniveauet i 2007 og frem kan skyldes flere forskellige ting i markedet. Det er dog 

vær at bemærke at ejendomshandlerne41 har fulgt udviklingen i prisniveauet. Der er ligeledes 

registreret stor udvikling i årene fra 2005 og frem. I årene 2006 og 2007 synes markedet at 

være mættet, hvor den finansielle krise udbrød i 2008. Dette havde drastisk betydning for 

ejendomshandlerne, som mistede pusten og var omkring halveret i forhold til rekord året 2006.  

 

Den ovennævnte finanskrise havde sit udspring på det amerikanske kreditmarked42. På dette 

marked er låntagere inddelt i kategorier: prime er låntagere, som med stor sandsynlighed vil 

kunne betale lånet tilbage, mens subprime er kategorien nedenunder denne. Det er låntagere, 

der er forbundet med større usikkerhed, hvor der normalt lånes til en højere rente. Der har 

tidligere været nem adgang til likviditet, og selv de dårligste stillede subprime låntager kunne 

få penge på det amerikanske marked, hvilket skyldes forventningerne til den fremtidige 

udvikling på ejendomsmarkedet. Der opstod dog store problemer da boligpriserne faldet i takt 

med at renten steg. Det havde en direkte påvirkning på låntager, da lånene ofte var optaget med 

                                                      
40 Kilde Sadolin Albæk, newsletter februar 2010 
41 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter oktober 2009 
42 Kilde: www.dr.dk/nyheder/penge/2008/02/27/100319.htm 
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en variable rente. Det var kategorien subprime der blev de første der blev ramt, hvor navnet 

subprimekrisen kommer fra, som for alvor skabte problemer. 

 

Hvad der startede som et national problem blev dog hurtigt et globalt problem. Dette skyldes 

de internationale handler imellem bankerne og investorerne. Långiver af subprime lånene 

solgte lånene videre til investeringsbanker, som blandede dem sammen med andre obligationer. 

Dette medførte en obligationspulje med høj rente, som lokkede investorerne til. Investorerne 

var en blanding af pensionsselskaber, banker, hedgefonde og private investorer. Domino 

effekten opstod, da låntager ikke kunne betale rente og afdrag, hvorefter brikkerne væltede for 

investorerne, som udtryk i store tab. Blandingen var så udbredt, at de fleste finansielle aktører 

blev ramt, da de viste sig at være værdiløse. Resultatet heraf blev en stram udlånspolitik. Dette 

ramte markedet for investeringsejendomme særlig hårdt, hvilket skyldes at branchen operer 

med en høj gearing. 

 

5.2 Handel i markedet 

Der nævnes tidligere i afsnit 4.1, at investeringsejendomme indregnes først gang til kostpris, 

hvor det efterfølgende er muligt at indregne investeringsejendommene til dagsværdi, eller 

kostpris med fradrag af afskrivninger. Dagsværdi er defineret i IAS 40.5 som det beløb et aktiv 

kan omsættes mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dette er med til at 

sikre at forcerede slag ikke spiller ind på den dagsværdien, som den enkelte 

investeringsejendom indregnes til. 

 

Der er redegjort ovenfor, at finansielle aktører har oplevet store tab på subprime lånene på det 

amerikanske marked. Dette medførte at disse aktører skulle indtjene det tabte, hvilket de 

gjorde ved at sikre deres udlån. Dette ramte ejendomsbranchen, som er kendt for at være en 

branche med store behov for ekstern finansiering43. Denne vilje medførte at flere og flere 

ejendomsinvestorer måtte gå i betalingsstandsning, stoppe rentebetalingen eller gå konkurs og 

deres aktiver blev dermed ledige på markedet, i form af tvangsaktioner. Det essentielle er her, 

at tvangsaktioner og forcerede salg strider mod værdiansættelse af investeringsejendommene 

jf. IAS 40.5.   

                                                      
43 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter juni 2009. 
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Figur 8: Kilde: Dansk statistik 

 

Det negative udviklings i andele af tvangsaktioner kan skabe forvirring i markedet, 

sammenholdt med den negative udvikling i omsætningen af investeringsejendomme44. Den 

negative udvikling i konkurserne over tid er illustreret i ovenstående figur45, hvor januar 2008 

er indeks 100. Udviklingen viser et stort stigning i slutningen af 2008 og første halvår af 2009, 

hvilket harmonere med den fladende aktivitet i markedet. Konkurserne kommer som en 

konsekvens af knaphed på likviditet og den lave aktivitet.  

 

Der findes faste definitioner for, hvornår et marked anses for at være aktivt. Markedet for 

investeringsejendomme er aktive, når der handles på lige vilkår mellem uafhængige parter, 

hvilket er kendt fra transfer price teorien som armlængde princippet46. Dette strider dog i mod 

princippet med tvangsaktioner i markedet, hvor det antages at der ikke handles på lige vilkår. 

Kurator skal sikre kreditorernes værdier ved salg af aktiverne, mens investorerne får hvad der 

er tilbage i konkursboet. Dette taler i retningen af et inaktivt marked, hvor der ikke 

gennemføres mange handler. Nedenstående graf under bygger denne teori, hvor omsætningen 

af investeringsejendomme er længere neden en niveauet for 17 år siden.  

 

                                                      
44 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter oktober 2009 
45 Kilde: Dansk Statistik, egen udvikling 
46 Kilde: IASB 
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Figur 9: Udvikling i antal transaktioner47  

 

 

Der er dog begyndt at komme positive spredninger i marked. Jeudan A/S investerede i efteråret 

2009 for over 3 mia. kr. og igen i efteråret 2010, hvor der blev investeret for 400 mio. kr., 

hvilket har skabt liv i markedet for investeringsejendomme. Tiltroen synes at være på vej 

tilbage til ejendomsmarkedet, hvor også den finansielle sektor er begyndt at åbne op for 

investeringerne48 med sikkerhed i investeringsejendommene. De største nedskrivninger i 

markeder er allerede fortaget, så der burde ikke komme yderligere tab for investorerne i 

markedet. Den øget tillid kan også komme fra markeder der ikke er i direkte tilknytning til det 

danske marked. Markedet for investeringsejendomme i London er i kraftig fremgang49, hvilket 

kan have en symbolsk afsmitning på det danske marked. Markedet i London er kendt for at 

reagere tidligere og mere dramatisk end andre markeder, hvilket gør at disse positive 

spredninger kan bredes til det danske marked. 

                                                      
47 Kilde: Sadolin Albæk, newsletter oktober 2009 
48 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter februar 2010 
49 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter februar 2010 
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5.3 Indregning af investeringsejendomme i en volantilt marked 

Det er nævnt ovenfor at markedet for investeringsejendomme har været præget af den 

finansielle udvikling i samfundet. Dette har medført øget opmærksomhed på indregningen af 

investeringsejendommene i årsrapporterne. Denne antagelse underbygges af interview med 

Steen Royberg, som ligeledes vurdere at der er øget fokus på markedet.  

 

Værdiansættelsen af investeringsejendomme er mere omfattende, når markedet er præget af 

øget usikkerhed. Dette skyldes at værdiansættelserne skal afspejle sig i markedsværdierne, om 

end det kan være svært at præcisere disse. Dette medfører, at der er færre handler der kan være 

med til at fastsætte markedspriserne.  

 

Investeringsejendommene kan som nævnt tidligere værdiansættes på baggrund af marked-to-

model eller marked-to-market analyser. Hvis et ejendomsselskab vælger marked-to-model 

analyserne, herunder DCF-modellen og normalindtjeningsmodellen, så kræver dette øget 

opmærksomhed, hvilket skyldes at værdierne i samfundet variere meget i et volantilt marked. 

Det er grundlæggende en forudsætning ved marked-to-model at selskabet evaluerer de 

grundlæggende forudsætninger i deres modeller, specielt hvis DCF-modellen anvendes. Dette 

skyldes at der anvendes en længere periode, ofte en 10årige periode. Hvis man formår at 

anvende usikkerhederne i beregningerne og analyserne, så vil værdiansættelserne være mere 

retvisende i forhold til markedsværdierne.  

 

Det er også muligt for at vælge en marked-to-marked analyse, hvor man betragter handler i 

markedet for dermed at vurderer investeringsejendommens værdier. Disse analyser kan dog 

være svære at anvender, da der dels ikke er mange handler i markedet, og når der så endelig er 

en handel, så er det et spørgsmål om denne handel kan anvendes, da der skal være tale om en 

tilsvarende investeringsejendom. 

 

De eksterne vurderinger af en valuar kan have værdifuld betydning for værdiansættelsen, da 

der er tale om en kvalificeret viden om udviklingen i markedet. Steen Royberg mener, at det 

øger troværdigheden ved værdiansættelserne, når der medgår en valuar i processen til 

beregning af investeringsejendommens dagsværdi.   
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5.4 Valg af måleattribut 

Der er i afsnit 4 – Indregning af investeringsejendomme argumenteret for de forskellige måder 

at indregne investeringsejendommene på. De to centrale måleattributter er kostpris og 

dagsværdi. Der kan passende åbnes en debat om hvilke måleattribut som er den mest oplagte i 

et volantile marked. Hvis dagsværdien anvendes, så vil der forekomme urealiserede regulering 

i årsrapporterne, hvor disse ikke er tilfælde når kostprisen anvendes.  

 

Ved gennemgang af de første niveauer af begrebsrammen, der blev prognose- og 

bekræftelsesværdierne omtalt. Dette givet et grundlag for måleattributterne, da disse er tæt 

forbundet med det præstationsorienterede (kostpris) og det formueorienterede (dagsværdi) 

regnskabsparadigme. 

 

Når det præstationsorienterede paradigme anvendes, så angiver resultatopgørelsen selskabets 

faktiske indtjening. Dette medfører, at investor har bedre mulighed for at anvende indtjeningen 

til analyser og dermed skaber kostpriserne en bedre prognoseværdi for investor. Dette skyldes 

at de urealiserede værdireguleringer ikke påvirker indtjeningen. Dette betyder at der er en 

direkte match mellem indtægter og omkostninger. Selskabets resultatopgørelse viser dermed 

kun investeringsejendommens faktisk afkast, og investor har derfor en god mulighed til at 

anvende informationerne til egne beregninger til at foretage vurdering af indtjeningen.  

 

Der foretages løbende dagsværdireguleringer ved det formueorienterede paradigme. Disse 

reguleringer bliv ført over resultatopgørelsen, og har dermed en påvirkning på resultat. Dette 

forringer investors muligheder i prognoseopgaven. Investor er dermed tvunget til at foretage 

nye beregninger af selskabets indtjening for at finde investeringsejendommens drifts resultat. 

Selskabet beregninger dagsværdireguleringen på baggrund af fremtidige pengestrømme, som 

også investor anvender til prognoseopgaven. Prognoseværdien i det formueorienterede 

paradigme ligger i den fremtidige indtjening og dermed selskabets fremtidige pengestrømme. 

Dette betyder at paradigmet i idealsituationer afspejler markedsværdien.  

 

Hvis kostprisen anvendes som måleattribut, så viser denne præstationen af den primære drift. 

Modsætningsvist, så angiver dagsværdien ændringer i selskabets formue. Begge paradigme 

kommer dog med et output som investor kan anvende til prognoseopgaven. Det bør dog 
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bemærkes, at det formueorienterede paradigme indeholder sammen finansielle data, som det 

præstationsorienterede, samt en yderligere dagsværdis regulering. Når investor har fjernet 

reguleringen til dagsværdi, så har investor investeringsejendommens præstation og dermed 

afkastet. 

 

Når selskabet vælger måleattribut, så vælger de også oplysninger fra og til i årsrapporten. Der 

er for eksempel mange oplysninger forbundet med valget af dagsværdi som måleattribut og 

dermed mange estimater. Investor kender ikke til alle ledelsens skøn i forbindelse med disse 

estimater og dermed er der oplysninger som ikke tilkommer investor og dermed et der tale om 

informationskløften. De mange ledelsesmæssige skøn er med til at øge usikkerheden i 

forbindelse med fastsættelse af værdiansættelserne og dermed dagsværdis reguleringerne. 

Dette kan forringe den troværdige repræsentation af værdierne. Hvis ledelsen vælger at ændre 

forudsætningerne for de fastlagte estimater, så vil der fremkommen en anden værdiansættelse. 

Dette viser at ændringer i estimater og dermed afkastkravet kan have stor betydning for 

værdiansættelse. Det er dog et område, som ledelsen bør overveje år efter år, da afkastkravet 

opfanger flere makro faktorer, som spiller ind på værdiansættelsen. 

 

Alternativet til dagsværdien er som nævnt kostprisen for investeringsejendommen. 

Kostprismodellen indeholder ingen værdiestimater, men udelukkende den historiske kostpris. 

Dette gør at informationen er fuldstændig og neutral. Det er nævnt tidligere at der foretages 

afskrivninger ved anvendelse af kostprismodellen og dette er dermed den eneste usikkerhed der 

er forbundet denne model. Risikoen for fejlinformation i forhold til værdiansættelse bliver 

dermed minimerede.  

 

Begge modeller lever op til kriterierne for værdiansættelse af investeringsejendomme på 

balancedagen, hvor der ved kostprismodellen tages udgangspunkt i den historiske kostpris med 

fradrag for afskrivninger, mens dagsværdimodellen tager udgangspunkt i markedssituationen. 

Hvis kostprisen med fradrag for afskrivninger anvendes så er det underforstået at 

genindvendingsværdien anvendes, hvis denne er lavere. Genindvendingsværdien er den værdi 

som et selskab kan få for en investeringsejendom, hvis denne sælges mellem uafhængige parter 

og dermed dagsværdien. Dette betyder at både kostprismodellen og dagsværdimodellen kan 

anvendes i en volantilt marked og begge modellen giver sammen værdiansættelse, forudsat at 
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den historiske kostpris er højere end dagsværdien. Det bemærkes endvidere, at når et selskab 

først har valgt at skifte fra kostprismodellen og over til dagsværdimodellen, så er det ikke 

muligt at skifte tilbage igen. 

 

Ved dagsværdimodellen bliver der løbende foretaget reguleringer over resultatopgørelsen, og 

dermed indeholder denne det samlede afkast på investeringsejendommene. Modsætningsvist 

bliver der ikke udført tilsvarende værdireguleringer ved kostprismodellen, hvis markedet er i 

opadgående retning. Dette betyder, at investor må acceptere at der er opbygget en skjult værdi 

i selskabet eller de løbende reguleringer. Det bør dog medtages i den betragtning, at danske 

børsnoterede selskaber med investeringsejendomme tager disse op til dagsværdi, så debatten 

om skjulte værdi eller ej, er dermed ikke til stede for børsnoterede selskaber. 

 

5.5 Teori i praksis 

Der er i forbindelse med denne del af opgave udarbejdet et case studie. Formålet med dette 

case studie er, at se hvordan den velkendte udvikling på ejendomsmarkedet er afspejlet i 

årsrapporterne for danske ejendomsselskaber. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har præciseret i 

deres notat af den 3. april 2009, at finanskrisen har medført faldende værdier på 

ejendomsmarkedet, som skal være afspejlet i værdiansættelsen i årsrapporterne.  

 

I nærværende case studie er der udvalgt ni forskellige danske ejendomsselskab, som primært er 

aktive på det danske ejendomsmarked. Den anses for værende sandsynligt at de udvalgte 

selskaber er repræsentative for det danske ejendomsmarked. 

 

Der er fortaget gennemgang af de seneste fem årsrapport, for at se udviklingen i deres 

dagsværdireguleringer over resultatopgørelsen. Disse reguleringer er sammenholdt med, hvad 

Sadolin Albæk mener, der har været markeds udvikling. Følgende resultat er kommet af case 

studiet:   
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Figur 10: år 2005 = indeks 100 

 

Der er foretaget et dataudtræk fra newsletter oktober 2009 fra Sadolin & Albæk, der angiver 

markedets udvikling. Deres tal er fremkommet ved markedslejen divideret med 

startafkastkravet.  

 

Det fremgår af ovenstående graf, at markedsvolatiliteten har sat sit præg på 

dagsværdireguleringerne. Det er tydeligt at ejendomsselskaberne ikke har været enige i deres 

betrækning at dagsværdireguleringerne, dog er spredningen af ejendommene i ovenstående et 

element der bør iagttages. Sadolin & Albæk har lavet deres opgørelse i slutning af 2009, og har 

derfor har et bedre overblik over perioden. Dette kan dog ikke forklare hvorfor at Dades 

opskriver deres ejendomme med mio. kr. 82450 i 2005 og 2006, men de to børsnoterede 

selskaber Nordicom og Jeudan har mindre opskrivninger i 2006 end i 2005. Nordicom opskrev 

deres investeringsejendomme med mio. kr. 234 i 200651 mod mio. kr. 407 i 2005. Der har 

været en tilsvarende udvikling hos Jeudan. De foretog en opskrivning på mio. kr. 279 i 200652 

mod en opskrivning på mio. kr. 768 i 2005. Dette harmonere dog ikke med det omtalte notat 

                                                      
50 Kilde: Dades A/S, årsrapport 2005-06, note 5. 
51 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2006, note 4 
52 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2006, note 12 
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fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor de præciserede at markedsudviklingen skulle afspejles 

i årsrapporterne. 

 

Der har været en tilsvarende asymmetriske i det turbulente år 2008. De fleste selskaber har dog 

været mindre dagsværdireguleringer end tilbage i år 2005, dog er SEB Ejendomme de eneste 

som har opskrevet deres investeringsejendomme med mere i forhold til år 2005. SEB 

Ejendomme har i 2008 opskrevet deres ejendomme med mio. kr. 193.  

 

Der kan ligger flere forskellige ting til grund for selskabernes regulering til dagsværdi. Der er 

flere forskellige parametre som kan have udslag på værdiansættelsen, og dermed 

dagsværdireguleringen. En af de væsentligste faktorer er afkastekravet. Det er omtalt under 

afsnit 4, hvor det er tydeligt gjort hvilken betydning udslaget i afkastkravet har.  

 

Der er i det følgende udvalgte enkelte selskaber for at gå dybere i forbindelse med en 

redegørelse for deres udviklings i dagsværdireguleringerne. Følgende selskaber er udvalgt: 

 

• Dades A/S 

• SEB Ejendomme A/S 

• Jeudan A/S 

• Nordicom A/S 

 

5.5.1 Dades A/S 

Selskabet foretaget i årene 2006 og 2007 dagsværdireguleringer som var mere eksplosive en 

den resterende del af markedet. Dette ligge til grund for udvælgelse til dybere gennemgang af 

deres årsrapporter for at se, hvad der ligger til grund for dette.  

 

Ledelsens hos Dades A/S begrunder den kraftige positive dagsværdiregulering i 2006 med 

makroøkonomiske forhold, samt ledelsens egne aktivitet og tilpasning af deres 

ejendomsportefølje. Ledelsen begrunder yderligere at den stigende efterspørgsel på 

investeringsejendomme og ejerlejligheder kombineret med indeksering af lejekontrakterne og 

løbende forbedringer på ejendommene. Ledelsen udtaler yderligere ”… ændring af 

afkastprocenter på hovedparten af ejendommene. Ca. 2/3 af årets urealiserede 
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værdireguleringer kan henføres til ændrede afkast som følge af stigende markedspriser mv.”53. 

Denne udtalelse harmonerer med deres fald i tomgangen, højkonjunktur, lav rente samt 

udviklingen i udbud og efterspørgslen. De nævnte faktorer spiller alle ind på afkastprocenter 

og trækker denne i en nedadgående retning. 

 

Ledelsen har sænket afkastkravet på butikscenterporteføljen fra 6,9 % til 6,2 % samt sænket 

afkastkravet på kontorejendomsporteføljen fra 7,2 % til 6,3 %. Ledelsens mener dog at deres 

afkastkrav er ansvarligt, når der foretages sammenligning med tilsvarende butikscentre og 

kontorejendomme. Det harmonere dog ikke med hvad Sadolin & Albæk udtaler i deres 

newsletter oktober 2009, hvor kontorejendomme i København bør have et afkastkrav på 4,6 % 

for primære beliggenhed og 5,5 % for de sekundære. Dades A/S besidder ikke nogle 

erhvervsejendomme uden for Storkøbenhavn i henhold til deres portefølje oversigt. Indholdet i 

deres portefølje sammenholdt med deres interne afkastkrav og hvad Sadolin & Albæk mener, 

er markedets afkastkrav, så tyder det på en forsigtig værdiansættelse i årsrapporten 2005-06. 

Det skal dog bemærkes at selskabet anvender et afkast interval på erhvervsejendomme i 

Storkøbenhavn på 4,75 % til 8,25 %54. 

 

Selskabet anvender en DCF model med en 10 årlige budgetteringsperiode. Selskabet tager 

udgangspunkt i deres bruttoleje i budgetteringsperioden, og dermed tages der ikke højde for 

regulering i markedslejen. Selskabet henleder selv regnskabsbrugers opmærksomhed på 

områder med særlige betydning, hvor pristalsreguleringer, tomgang, indretning, uforudsete 

ejendomsomkostninger og afkastkrav nævnes. Der er fælles for de nævnte områder at de alle 

omfattet af betydelige ledelsesmæssige skøn, hvilket har en direkte påvirkning af den endelige 

værdiansættelse. Det bør bemærkes at selskabet ikke anvender en ekstern vurderingsmand i 

form af en valuar, som kan give en second opinion til værdiansættelsen.  

 

                                                      
53 Kilde: Dades A/S, årsrapport 2005/06, ledelsesberetning, side 6 
54 Kilde: Dades A/S, årsrapport 2005/06, værdiansættelse af ejendomme, side 20 
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5.5.2 SEB Ejendomme A/S 

Selskabet er udvalgt til en dybere redegørelse grundet deres udviklings i dagsværdiregulering. 

I forhold til markedet, så har selskabet i perioden 2005 til 2007 foretaget eksplosive 

reguleringer, dog går disse i samme retning som det resterende marked. Selskabet har i året 

2008 foretaget dagsværdireguleringer som er modstridende i forhold til de resterende udvalgte 

selskaber og Sadolin & Albæks udlægning af udviklingen på markedet for 

investeringsejendomme. 

 

Selskabet skriver følgende i deres anvendte regnskabspraksis: ”Investeringsejendomme måles 

til dagsværdi jf. Årsregnskabsloven § 38. Dagsværdien måles i henhold til Finanstilsynets 

retningslinjer for værdiansættelse af investeringsejendomme i forsikringsselskaber. … 

investeringsejendomme fastsættes med udgangspunkt i en systematisk årlig vurdering af hver 

enkelt ejendom ud fra forventede fremtidige driftsafkast”55. Der er ikke angivet yderligere 

information om værdiansættelse af investeringsejendommene. 

 

I henhold til ovenstående, så skal selskabet værdiansætte deres portefølje af 

investeringsejendomme til dagsværdi og retningslinjerne fra Finanstilsynet. Selskabet er 

omfattet af Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselsakber og tværgående 

pensionskasser af den 16. december 2008, hvilket skyldes at de er blandet de omtalte selskaber 

i § 1, stk. 1. I henhold til § 57 så skal investeringsejendomme indregnes til dagsværdi, dog skal 

første indregning indregnes til kostpris. I henhold til bilag 7 i bekendtgørelsen, så kan 

selskabet vælge mellem en afkastbaseret model eller DCF-modellen til vurdering af 

dagsværdien. Selskabet overholder retningslinjerne i bekendtgørelsen, både hvad 

indregningsmetode angår, men også note kravene.  

 

Det fremgår ikke af årsrapporten hvilken model der anvendes til værdiansættelse, der er 

endvidere ingen uddybende oplysninger der ligger til grund for den eksplosive opskrivning, når 

markedet har bevæget sig i den modsatte retning.  

 

                                                      
55 Kilde: SEB Ejendomme I A/S, årsrapport 2008, anvendte regnskabspraksis, side 6. 
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5.5.3 Jeudan A/S 

Selskabet er børsnoteret og anses for at være blandt de førende, hvad angår oplysninger i 

årsrapporten. Selskabet har haft en udvikling i dagsværdireguleringerne, som afspejler 

udviklingen i markedet, dog er deres dagsværdireguleringer præget af mere forsigtighed i 

forhold til markedsudviklingen. Dette ligger til grund for at Jeudan A/S er udvalgt til dybere 

undersøgelse. 

 

Selskabet koncentrerer sig om velbeliggende kontorejendomme i det indre København56. 

Nedenstående graf viser udviklingen i afkastkraven for ejendomme med primære og 

sekundære57 samt udviklingen i afkastkravene hos Jeudan A/S. Sadolin & Albæk siger 

følgende om primære ejendomme ”ejendomme af førsteklasses kvalitet på gode beliggenheder, 

udlejet på lange lejekontrakter til lejere af god bonitet”. Sadolin & Albæk kommentere 

følgende om sekundære ejendomme ”ejendomme med mere sekundær beliggenhed og med en 

højere tomgangsrisiko”.  
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Figur 11: Kilde: egen tilvirkning 

 

I henhold til Jeudan’s ejendomsportefølje af den 31. december 200858 så besidder selskabet 

flere primære ejendomme, dog også en del sekundære ejendomme hvor selskabet 

                                                      
56 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2008, side 12. 
57 Kilde: Sadolin & Albæk, newsletter oktober 2009 
58 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2008, side 32 
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hovedsageligt er aktiv på ejendomsmarkedet i København. De fleste af ejendommene betragtes 

som primære, hvilket begrundes med deres beliggenhed og selskabets oplysning om 

kundetyper. Selskabet vurderer årligt deres kunder på en skala fra A – D, hvor A angiver 

vækstkunderne og D angiver risikokunderne. Kunderne bliver vurderet på baggrund af 

kreditværdighed, vækstmulighed og størrelse. Selskabet rangerer 72 % af kunderne som 

vækstkunder, hvor kun 2 % er rangeret som værende risikokunder.  

 

Selskabet besidder også en større andel af ejendomme på segmentet øvrige sjælland. Det er 

områder som betragtes som sekundære, hvor der er en højere risiko og dermed et højere 

afkastkrav.  

 

Selskabet anvender en normalindtjenings model til værdiansættelse af deres 

investeringsejendomme. Det er, som nævnt tidligere, afkastkravet der er det springende punkt i 

værdiansættelsen. Selskabet oplyser, at de fastsætter afkastprocenten på baggrund af 

udviklingen i den makroøkonomiske udviklings for tilsvarende investeringsejendomme. Deres 

egen vurderinger bliver løbende drøftet med ejendomsmæglervirksomheder i København59, for 

dermed at få en valuar vurdering på det fastsatte afkastningskrav. 

 

5.5.4 Nordicom A/S 

Selskabets dagsværdireguleringer har fulgt markedet, dog er det vær at bemærke at hvor det 

resterne marked foretager opskrivninger i 2009 på deres investeringsejendomme, så foretaget 

selskabet en samlet nedskrivning. Selskabet har den største nedskrivning i 2009, hvor markedet 

ellers har haft en mere positiv retning sammenholdt med tidligere. Det er denne udvikling der 

ligger til grund for udvælgelsen til nærmere undersøgelse. 

 

Ledelsens i selskabet begrunder selskabets negative dagsværdiregulering i 2009 med ændrede 

generelle markedsforhold60. Dette suppleres med specifikke forhold vedrørende de enkelte 

ejendomme og lejereguleringer. Selskabet har realiserede en negativ dagsværdiregulering på 

mio. kr. 255,7, hvor af der er en markedsbestemt regulering af afkastkravet på mio. kr. 43. Den 

                                                      
59 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2008, side 55 
60 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, side 12 
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resterende del af nedskrivningen skyldes indgåelse af nye lejekontrakter, hvor afkastet er 

lavere end tidligere.  

 

Selskabet anvender, som Jeudan A/S, en afkastbaseret (normalindtjeningsmodel) model til 

værdiansættelse af dagsværdien på investeringsejendommene. Der er i årsrapporten indhentet 

eksterne valuar vurderinger til en samlet stikprøve størrelse på mio. kr. 500, hvilket svarer til 

ca. 14 % af den samlede beholdning.  

 

Selskabet investerer i ejendomme med en højere risikoprofil i forhold til Jeudan A/S. Dette 

kommer til udtryk i nedenstående graf. Det fremgår heraf, at selskabets 

investeringsejendomme ikke er blandt de primære, men nærmere i det sekundære segment.  
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Figur 12: Kilde: Egen tilvirkning 

 

Denne antagelse underbygges af selskabets oplysninger i note 17 – investeringsejendomme i 

årsrapporten for 2009. Det fremgår af denne note oplysning at selskabet besidder meget få 

primære ejendomme og en store beholdning af sekundære ejendomme. Selskabet besidder en 

større beholdning af sekundære ejendomme på Vestsjælland og Bornholm. Det skal dog 

bemærkes at det ikke udelukkende kan bedømmes på beliggenheden om en ejendom er primær 

eller sekundær.  
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5.6 Delkonklusion: 

Jævnfør problemformuleringen afsnit 1 er underspørgsmål opstillet således: 

 

Hvilken betydning har volalititet på ejendomsmarkedet? 

 

Baseret på underspørgsmålet og behandlingen i ovennævnte afsnit så kan følgende 

konkluderes: 

 

Hvad der startede som en national kreditkrise i USA, beplantede sig også på det europæiske 

marked, navnlig det danske marked. Det havde en negativ effekt på markedet for 

investeringsejendomme, som er kendt for at være afhængig af ekstern finansiering.  

 

Der er fortaget en diskussion om, hvilken måleattribut der er den mest retvisende i et volantilt 

marked, hvor der er taget udgangspunkt i det præsentationsorienterede og det 

formueorienterede paradigme. Det vurderes at det mest retvisende er dagsværdi og dermed det 

formueorienterede paradigme, hvilket også er hvad Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hælder til.  

 

Den megen uro på markedet for investeringsejendomme har fundet vej ind i regnskaberne, som 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ønskede det. Case studiet i afsnittet dokumenterer at der har 

været en udvikling i dagsværdireguleringerne, som stemmer tilnærmelsesvist over til 

eksperternes vurdering af markedet. Der ud over er forholdet mellem afkastkrav og indhold i 

porteføljerne af investeringsejendomme dokumenterne med forholdet mellem afkastkravet for 

Jeudan A/S og Nordicom A/S sammenholdt med deres sammensætning af porteføljerne samt 

hvad Sadolin & Albæk mener der er niveauet for afkastkravet. Forskellen mellem 

afkastkravene i selskaberne kan begrundes med beliggenheden, hvor Jeudan A/S besidder 

investeringsejendomme i den centrale del af København, hvor Nordicom A/S besidder 

investeringsejendomme på det øvrige Sjælland.  
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6.  EMPIRISK GENNEMGANG AF ÅRSRAPPORTER 

6.1 Præsentation af årsrapporten 

IAS 1 er udarbejdet, og samtlige andre standarder fra IFRS, med det formål at give 

regnskabsudgiver retningslinjer og vejledninger til regnskabsbrug er relevant, troværdig, 

sammenlignelig og forståelig information, hvilket er i harmoni med begrebsrammen, som er 

beskrevet i afsnit 2.1. 

 

IAS 1 fastlægger en række forudsætninger og mere specifikke retningslinjer for udarbejdelsen af 

årsrapporten. IAS 1.13 præcisere at årsregnskabet skal være en fair præsentation, herunder at 

oplysningerne vedrørende den finansielle stilling, indtjening og pengestrømme skal give et 

retvisende billede af selskabet. IAS 1.13 udstikker også retningslinjer for præsentationen noterne, 

som anses for at værende supplerende information. Hvis et selskaber vælger at afvige fra disse 

retningslinjer, så skal det fremgå positivt med en begrundelse og hvilken konsekvenser det har for 

selskabet.  

 

6.1.1 Ledelsesberetning 

Ledelsesberetningen er en lovpligtig del af årsrapporten for visse selskabsklasse. Selskaber i 

regnskabsklasse C og D skal udarbejde en ledelsesberetning i årsrapporten. Det er kun et krav for 

regnskabsklasse B at udarbejde en ledelsesberetning såfremt der er forekommet væsentlige 

ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Formålet med ledelsesberetning er at 

supplere de øvrige oplysninger i årsrapporten med en verbal forklaring af virksomhedens aktiviteter 

og forhold, og dermed give regnskabslæseren en bedre forståelse for, samt vurdering af 

virksomheden.  

 

For regnskabsklasse C og D skal ledelsesberetningen blandet andet indeholde en beskrivelse af 

virksomhedens hovedaktivitet samt give en redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter 

og økonomiske forhold. Ligeledes skal den indeholde en beskrivelse af eventuelle usikkerheder ved 

indregning og måling, samt beskrive usædvanlige forhold der kan have påvirket indregningen eller 

målingen. Virksomhedens ledelse skal også beskrive de særlige risici, der måtte være indenfor 
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virksomhedens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici som virksomheden 

påvirkes af. Derudover skal virksomheden udarbejde en oversigt over 5 års hoved- og nøgletal.  

 

Selskabet skal oplyse om skønsmæssig usikkerhed61. Her skal selskabet oplyse om primære 

forudsætninger for fremtiden, samt andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed ved 

statusdagen, som indebære en betydelig risiko for at forekomme en regulering af den 

regnskabsmæssige værdi. 

 

Der er redegjort ovenfor, at selskabet skal beskrive eventuelle usikkerheder ved indregning og 

måling. Dette er et centralt emne i tider med stor volilatilt i markedet for 

investeringsejendomme, da værdierne variere meget i selskabet og påvirkes af udviklingen i 

makro miljø. Der er praksis i branchen, at selskabet udarbejder en følsomhedsanalyse, hvoraf 

det fremgår, hvor meget værdierne ændres, såfremt afkastkravet ændres. Jeudan A/S har i deres 

årsrapport udarbejdet en følsomhedsanalyse62, hvoraf det fremgår hvilken værdiændringer der 

kan forekomme, når der justeres på skøn og usikkerheder, som er centrale emner i afkastkravet. 

Denne giver et godt overblik over, hvordan værdierne kan variere i forbindelse med ændringer 

i makromiljøet, som har indflydelse på afkastkravet. 

 

Der oplyses i IAS 1, at i takt med at antallet af skøn og subjektive vurderinger stiger i 

selskabets værdiansættelser, så bliver ledelsens vurderinger mere komplicerede og risikoen 

stiger dermed. Dette betyder at selskabet skal komme med uddybende oplysninger i forbindelse 

med ledelsesmæssige skøn. Det er hermed muligt at udlede, at der bør forekomme flere 

oplysninger om værdiansættelserne i årsrapporterne i forhold til tidligere år, når man tager det 

volantile marked i betragtning. 

 

Ledelsesberetning er ikke længere omfattet af revisionspligt, med mindre at dette er valgt til. 

Dette har betydning for præsentation af oplysningerne i forbindelse med værdiansættelsen. 

Nedenstående gennemgang har vist, at selskaberne vælger at præsentere oplysninger om 

indregning og værdiansættelse af investeringsejendomme i note oplysningerne, da disse er 

                                                      
61 Kilde: IAS 1.125 
62 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 67 
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omfattet af revisionspligten. Det vil dog være mest hensigtsmæssigt at præsentere disse 

oplysninger i ledelsesberetningen og i noteoplysningerne.  

  

6.1.2 Anvendte regnskabspraksis 

Der blev konkluderet i afsnit 4 – Indregning af investeringsejendomme, at investeringsejendomme 

enten skal indregnes til kostpris eller dagsværdi. Det skal fremgå af anvendt regnskabspraksis, 

hvilken måleattribut der anvendes63. Selskabet skal ligeledes angive hvordan den indregnede værdi 

er fremkommet. Hvis selskabet anvender kostpris modellen, så skal der angives om værdierne i 

årsrapporten er med fradrag for afskrivninger og endvidere hvor lang en afskrivningsperiode der 

anvendes. Hvis selskabet derimod vælger at anvende dagsværdi som måleattribut, så skal det 

fremgå af anvendt regnskabspraksis om selskabet anvender den afkastbaserede model eller om de 

anvender DCF-modellen. Det er en mulighed at underbygge værdierne i årsrapporten med 

vurderinger af en vurderingsmand, hvilket skal positivt oplyses i anvendt regnskabspraksis. 

 

Investeringsejendomme klassificeres som et materielt anlægsaktiv, der særskilt skal oplyses i 

balancen. Selskabet skal endvidere oplyse særskilt i resultatopgørelsen lejeindtægter og direkte 

omkostninger der vedrører investeringsejendommene, samt de årlige dagsværdireguleringer, 

såfremt at de anvender dagsværdimodellen. Hvis dette ikke er tilfælde og de anvender 

kostprismodellen, så skal afskrivningerne fremgå særskilt af resultatopgørelsen. Der er dog en 

undtagelse, såfremt selskabets hovedaktivitet ikke er investering i investeringsejendomme, så skal 

de nævnte ting ikke fremgå særskilt. 

 

Hvis selskabet vælger at foretage ændringer til anvendt regnskabspraksis, så er det en forudsætning, 

at de begrunder deres valgt i anvendt regnskabspraksis. Selskabet skal endvidere begrunde deres 

valg for skiftet, samt hvilke påvirkninger valget har for værdierne.  

 

                                                      
63 Kilde: IAS 40.30 
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6.1.3 Notekrav 

Overordnet skal der oplyses om sammenligningstal i forhold til året forinden, så 

regnskabsbruger har mulighed for at vurdere udviklingen.  

 

Selskabet skal give separat noteoplysningen om den lejeindtægt og de direkte omkostninger som 

investeringsejendommene har generet64. Dette gør sig også gældende for dagsværdireguleringerne, 

hvis selskabet anvender dagsværdimodellen. Såfremt et selskab anvender kostprismodellen, så skal 

der forekomme oplysningerne om afskrivningerne i en separat note. Hermed har selskabet mulighed 

for at henlede regnskabsbrugers opmærksomhed på investeringsejendommenes afkast. 

 

Selskabet skal opstille en anlægsnote, hvor de forskellige materielle anlægsaktiver præsenteres 

separat. Der skal foretages en afstemning af den regnskabsmæssige værdi for 

investeringsejendommene for begyndelsen og slutningen af regnskabsåret65. Hvis der skulle 

forekomme regulering til primotallet, så skal der oplyses særskilt herom. Tilgange skal oplyses 

særskilt. Hvis disse tilgange skyldes overførsler, virksomhedssammenslutningen o. lign. skal der 

oplyses særskilt herom. Hvis der forekomme salg eller anden afgang i løbet af året, så skal selskabet 

give oplysninger herom, samt tilbageføre den opskrevne værdi.  

 

Selskabet skal endvidere foretage en afstemning af opskrivningerne ved begyndelse og slutning af 

året. Dette gør sig også gældende for afskrivningerne, hvis selskabet anvender kostprismodellen. 

Opskrivninger og afskrivninger skal fremstå særskilt i anlægsnoten. 

 

Der skal oplyses om hvilken type ejendom der er tale om. Selskabet skal endvidere oplyse hvordan 

de adskille en domicilejendom fra en investeringsejendom og øvrige ejendommes typer. Hvis en af 

selskabets investeringsejendomme er hjemsted for selskabet, så er der tale om en domicilejendom 

og denne skal dermed vises separat i anlægsnoten. 

 

                                                      
64 Kilde: IAS 40.75 
65 Kilde: IAS 40.76 
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Hvis selskabet vælger at skifte måleattribut, så skal der forekomme oplysninger herom i noterne. 

Dette foretages ved at lave en regulering til primo, både for i anlægsnoten for materielle 

anlægsaktiver, men også i egenkapitalsnoten i form at overført resultat66. 

 

6.1.4 Yderligere anbefalinger 

Når der skal foretages vurderinger af vurderingsmænd, kan disse enten være interne eller 

eksterne. Hvis denne viden ikke haves intern, så er det muligt at søge hjælp hos en valuar, 

statsautoriserede revisor eller advokat med speciale inden for vurdering af 

investeringsejendomme. Ved aflønning af den eksterne vurderingsmænd, så bør denne have en 

aflønning, der ikke påvirkes af værdiansættelsen af investeringsejendomme. Den pågældende 

eksterne vurderingsmand bør end ikke have andre ejendomsmægleropgaver for 

ejendomsselskabet, eller revidere ejendomsselskabet67. 

 

Ejendomsforeningen Danmark kommer også med råd til hvilke oplysninger der bør forekomme i 

forbindelse med et ejendomsselskabs årsrapport. Foreningen mener, at der bør forekomme 

oplysninger om ejendommens beliggenhed, areal, type, balancedagens vurdering af 

ejendomsværdien, anvendt afkastkrav samt tidspunkt og værdi ved seneste vurdering68 

 

Ejendomsforeningen Danmark mener endvidere, at ejendomsselskaber bør oplyse om afkastet i 

kroner og procent over en fem årlige periode. Foreningen går endda skridtet videre, at vurderer at 

ejendomsselskaber bør foretage en benchmark over til IDP Dansk Ejendomsindeks, for at vurdere 

afkastet i forhold til markedet afkastet. 

 

Ejendomsforeningen Danmarks anbefalinger kommer som et led i at tilføre øget transparens i 

værdiansættelserne i årsrapporten. Det er derfor med rette, at deres publikation kan betragtes som 

værende best practice. 

                                                      
66 Kilde: IAS 40.80 
67 Kilde: Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber, Ejendomsforeningen 
Danmark, juni 2009, side 7 
68 Kilde: Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber, Ejendomsforeningen 
Danmark, juni 2009, side 8 
68 
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6.2 Teori i praksis 

Der er udvalgt et to selskaber, hvorefter der er foretaget gennemgang af deres informationsmængde 

samt sammenholde denne mængede, men hvad der kan forventes i henhold til gældende lovgivning 

på området. Selskaberne er udvalgt på baggrund af deres adspredelse i markedet og det faktum, at 

der er tale om danske børsnoterede selskaber. Gennemgangen er foretaget af den seneste 

offentliggjorde årsrapport. Følgende selskaber er udvalgt: 

 

• Nordicom A/S 

• Jeudan A/S 

 

6.2.1 Nordicom A/S 

Ledelsesberetning 

Ledelsen er yderst informativ overfor investor, når det kommer til oplysninger om risiko i 

regnskabet, dog kun på visse områder. Ledelsen har på side 29 i deres beretning udarbejdet en 

oversigt over hvilke regnskabsposter der indeholder hvilke risiko. I forhold til opgavens 

problemstilling, så er det primært investeringsejendomme med tilhørende elemeter der har relevans. 

Selskabet besidder også en andel projektejendomme, som kort vil blive omfattet.  

 

Ledelsen benævner værdiansættelse som værende en udfordring på disse regnskabsposter. Selskabet 

har udarbejdet et kontrolmiljø, der dels sikre de interne forretningsgange, men dels også sikre de 

interne værdi i selskabet. Direktion skal løbende informere bestyrelsen og revisionsudvalget om den 

daglige økonomistyring, herunder de benævnte regnskabsposter. Det er dokumenteret i afsnit 4.2.1, 

at lejeindtægterne fylder en fundamental del af værdiansættelsen af investeringsejendomme, hvor 

direktionen i Nordicom A/S holder den øverste ledelse opdateret med den økonomiske udvikling, 

både på kort og lang sigt. Det korte perspektiv indeholder den økonomiske udvikling i selskabets 

ejendomme, hvor det længere perspektiv indeholder den endelige værdiansættelse af 

investeringsejendommene. 

 

Ledelsen kommer med en redegørelse for hvilket elementer, der indeholder forretningsmæssige 

risikofaktorer. Dette knytter sig til deres hovedaktivitet, investeringsejendomme. Ledelsen vælger at 

fokusere på lejeindtægten og tomgangsprocenter, hvilket også er yderste relevant information for 
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investor. Der er udarbejdet segmentoplysninger, hvor investor har mulighed for at få en overblik 

over hvilket områder at selskabet er eksponerede på. Dette knytter sig primært til kontor- og 

butiksejendomme, dog er det boligejendomme, hvor selskabet har den største indtægt fordelt på 

kvadratmeter. Ledelsen redegør kort for udviklingen i tomgangen fordelt på segmenterne, hvor der 

er en yderst høj tomgang på boligområdet.  

 

Ledelsen bruger få ord på at redegøre for afkastkravet, som er et yderst fundamentalt område i den 

anvendte værdiansættelsesmodel. Ledelsen kommenterer på, at afkastkravet baseret på udviklingen 

i markedsforholdene, udviklingen i rente niveauet og i den konkrete ejendom. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, at ledelsen ikke kommenterer på den historiske udviklingen i afkastkravet. 

Der er i figur 11 redegjort for den historiske udvikling i selskabets afkastkrav sammenholdt med 

Sadolin & Albæks gennemsnitlige afkastkrav for sekundære beliggenheder, som selskabets 

ejendomme er blandt69. I henhold til figuren, så har der været harmoni i udviklingen i selskabets 

gennemsnitlige afkastkrav og den beregnede afkastkrav for sekundære beliggende ejendom i årene 

2005 til 2007. I årene 2007 til 2009 er selskabets afkastkrav konstant omkring 6,50 %, hvor den 

beregnede fra Sadolin & Albæk udvikler sig fra 5,25 % og op til 6,50 %. Der er som nævnt flere 

faktorer der spiller ind på det fastlagt afkastkrav, dog er det en besynderlig udvikling, som ledelsen 

ikke forholder sig til. Ledelsen har udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor af det fremgår hvilken 

resultatpåvirkning en stigning i 1 % af afkastkravet medfører. Denne følsomhedsanalyse er 

mangelfuld, og tilfører ikke investor dybere information, da det er kendt at et højere afkastkrav 

medfører en lavere ejendomsværdi og omvendt. 

 

Ledelsen er opmærksom på at de er underlagt stadig større risiko i forbindelse med den finansielle 

del af en investeringsejendom. Ledelsen arbejder med renterisikoen, hvor de inddækker sig med 

korte variable lån, frem for længere fastforrentede lån. Det har den effekt at selskabet opnår en 

lavere rente, og eventuelle udsving i renten bliver dækket ind af renteswaps. Der ud over forsøger 

selskabet at optage mange mindre låne engagementer med forskellige samarbejdsparter, for der med 

ikke blive afhængig af én samarbejdspart. Ledelsen forsøger som udgangspunkt at sikre den bedste 

finansiering igennem realkreditlån og dermed ikke banklån. Dette skyldes at realkreditlån kun kan 

blive opsagt, hvis selskabet misligholder deres engagement med det enkelte realkreditinstitut.  

 

                                                      
69 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, note 17 – investeringsejendomme, side 81 - 84 
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Ledelsen har til hensigt at forebygge eventuelle likviditetsproblem ved at have et tilstrækkeligt 

likviditetsberedskab. Dette beredskab består af likvide beholdninger og uudnyttede kreditfaciliteter. 

Den totale reserve udgjorde den 31. december 2009 13,3 mio. kr.70. Dette betyder dog ikke at 

selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt. Ledelsen beretter at de ønsker at gennemføre en 

kapitalforhøjelse i 3. kvartal 2010.  

 

Selskabet har indgået låneaftaler, hvor der er indeholdt covenants. Dette betyder at långiver kan 

kræve lånet indfriet, såfremt at selskabet ikke overholder de aftalte krav til solvensen. Ledelsen 

oplyser supplerende hertil, at de ikke overholder en soliditetsgrad på balancedagen på 10 %, hvilket 

er mindre end det aftalte covenant med en væsentlig samarbejdspart. Denne part har dog ikke gjort 

brug af sine muligheder for at få lånet betalt tilbage. Dette kan skyldes flere ting, hvor 

forventningerne til fremtiden må opveje den manglende indfrielse af lånet. 

 

I et forsøg på at afdække risiko i forbindelse med lejers bonitet, så vælger ledelsen at sprede deres 

lejere på forskellige brancher71. Selskabet udarbejder statistikker over, hvilke brancher som de 

dårlige betalere kommer fra samt hvilke brancher som de er afhængige af. Selskabet har flere lejere 

inden for detailhandel, hvor disse udgør 30 % af de samlede lejeindtægter samt 14 % af lejen 

kommer fra fremstillingsvirksomheder. Ledelsen mener selv, at de dermed ikke er afhængige af 

nogen specifikke brancher i deres indtjening. Dette underbygges af at selskabet i 2009 har tabt 1,9 

mio. kr. i henhold til lejekontrakterne, hvilket svarer til 0,7 % af den samlede omsætning. Selskabet 

oplyser i en supplerende tabel, at de modtager 34 % af den samlede leje fra deres 10 største lejemål. 

 

                                                      
70 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, ledelsesberetning, side 31 
71 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, ledelsens beretning, side 32 
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Anvendt regnskabspraksis 

Selskabets hovedaktivitet er investering i investeringsejendomme. Selskabet oplyser i anvendt 

regnskabspraksis at nettoomsætningen indeholder lejeindtægter fra deres hovedaktivitet, men også 

afkast af pantebreve, salgssummer af afhændede beholdninger. I forbindelse hermed, har selskabet 

medtaget den korrekte definition for deres driftsomkostninger. Selskabet oplyser at de direkte 

omkostninger relaterer sig til driften af investeringsejendommene.  

 

Selskabet oplyser i den anvendte praksis, at de anvender dagsværdi som måleattribut og de beregner 

dagsværdierne på baggrund af normalindtjeningsmodellen. Investeringsejendommene indregnes til 

kostpris ved første indregning med tillæg af de direkte tilknyttede omkostninger. Efterfølgende 

bliver investeringsejendommene målt til dagsværdi på baggrund af nævnte metode ovenfor. 

 

Selskabet besidder investeringsejendomme, investeringsejendomme under udvikling, 

projektbeholdninger og handelsejendomme samt domicilejendomme72. Investeringsejendommene 

defineres positivt, som besiddes for at opnå lejeindtægt, kapitalgevinst eller begge dele. Selskabet 

definere investeringsejendomme under udvikling, som værende investeringsejendomme der 

undergår en udvikling for at få lejemålet til at fremstå i en bedre stand. Projektejendomme defineres 

som ejendomme der er anskaffet med henblik på salg, dog skal denne type ejendomme dog først 

gøres i stand til et eventuelt salg. Handelsejendomme defineres som ejendomme der besiddes med 

henblik på salg inden for 12 måneder. Der oplyses dog ikke hvordan de definere 

domicilejendomme, men de oplyser om den regnskabsmæssige behandling heraf. Selskabet lever 

dermed ikke op til retningslinjerne i IAS 40.75c om oplysning for kriterierne for adskillelse af de 

forskellige typer ejendomme. 

 

Selskabet kommenterer på deres ændringer i anvendt regnskabspraksis. Selskabet oplyser om deres 

tilretning af en række IAS og IFRS’er, hvor den mest betydningsfulde i henhold til opgavens 

udformning, er selskabets indregning efter en række bestemmelser om værdiansættelse af 

udviklingsprojekter på investeringsejendomme. Disse udviklingsprojekter blev tidligere værdiansat 

til kostpris, hvor de nu skal indregnes til dagsværdi i henhold til IAS 40.  

 

                                                      
72 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, anvendt regnskabspraksis, side 62 
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Det bemærkes afslutningsvist, at selskaber informerer om at de efterlever Fondsrådet afgørelse 

angående fejl i årsrapporten for 2008. Selskabet vedkender at der har været uklarheder over 

indregnings principperne og har udarbejdet en oversigt over de resultatmæssige konsekvenser heraf. 

 

Notekrav 

Selskabet har i note 3 i årsrapport udarbejdet en segmentopdeling af deres aktivitet. Aktiviteten er 

overordnet opdelt på de lande som selskabet er aktive i Tyskland, Sverige og Danmark, hvor efter at 

de tre overordnet kategorier er inddelt i ejendom og udvikling. Dette giver investor et overblik over 

hvilke aktiviteter, der generer hvilke indtægter. Investor har dermed mulighed for at få et overblik 

over hvordan midlerne investeres i selskabet. 

 

Selskabet efterlever dermed kravet om at vise indtægtsandelen fra hovedaktiviteten med tilhørende 

direkte omkostninger. Selskabet kommer endvidere med en opgørelse over dagsværdi 

reguleringerne på de tre hovedområder og deres to underkategorier. Der viser supplerende i note 9, 

hvordan de samlede dagsværdi regulering påvirker selskabet negativt.  

 

Selskabet har udarbejdet forskellige anlægsnoter for henholdsvis domicilejendomme og 

investeringsejendomme. Dette skyldes at domicilejendomme indregnes til kostpris. Der foretages en 

afstemning af de regnskabsmæssige værdi ved at gøre dette på denne måde. 

 

Der er udarbejdet en større anlægsnote for investeringsejendomme i note 17 i årsrapporten. Noten 

lever op til kravene i IAS 40.76 hvor selskabet viser overførsler og tilgange ved almindeligt køb, 

dagsværdi reguleringen i form af en netto post, afgang og kursreguleringer.  

 

Selskabet besidder en mindre del projektejendomme, hvor der er flere forskellige muligheder alt 

efter hvilken type ejendom der er tale om og hvad hensigten med denne er, jf. figur 3. Det står ikke 

tydeligt anført i anvendt regnskabspraksis, hvilket IAS der er anvendte på områder. I henhold til 

figuren, så er der flere forskellige måder at indregne projektbeholdningen på, hvor det er afgørende 

herfor, hvilke hensigter der er med projektbeholdningen. Selskabet foretager opførsel af 

projektejendomme med henblik på salg når dette er muligt73. Dette udelukker anvendelse af IAS 11, 

da der ved denne sker opførsel for tredjemand. Der er en mulighed at anvende IAS 2, hvis det er 

                                                      
73 Kilde: Nordicom A/S, årsrapport 2009, side 62 
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tale om boligbyggeri. IAS 2 præciserer reglerne for indregning af varebeholdning. De sidste 

muligheder er IAS 16 og IAS 40. Det er muligt at anvende IAS 40, såfremt at den enkelte ejendom 

opfylder betingelserne herfor, samt opføres med henblik på at blive til en investeringsejendom. Der 

er i note 21 i årsrapporten angivet, at der foretages overførsel til investeringsejendomme, hvilket 

man nok vil mene var grund nok til at anvende IAS 40. Der står dog følgende i IAS 40.60: ved 

overførsel fra investeringsejendomme, som indregnes til dagsværdi, til domicilejendomme eller 

handelsejendomme skal ejendommens fastsatte kostpris ved den efterfølgende regnskabsmæssige 

behandling i overensstemmelse med IAS 16 eller IAS 2 være dens dagsværdi på det tidspunkt, hvor 

anvendelse ændres. Selskabet indregner projekt beholdningen under kortfristede aktiver, hvilket 

betyder at de anvender IAS 2 til værdiansættelse af deres projektbeholdning. IAS 2 er kendetegnet 

for varebeholdning, men IAS 16 gør sig gældende for materielle anlægsaktiver. I henhold til IAS 

2.9 så skal varebeholdning indregnes til kostpris, eller til nettorealiseringsværdien hvis denne er 

lavere. Selskabet præsenterer dermed deres beholdning af projektejendomme korrekt i henhold til 

IAS 2. 

 

Delkonklusion 

Ledelsen kommer med en mangelfuld beretning om risiko i forbindelse med de væsentligste poster. 

Investor kan ikke drage nytte af beretningen om værdiansættelse af investeringsejendommene, dog 

er det muligt for investor at få et overblik over det finansielle fundament i selskabets 

investeringsejendomme. Den manglende information om principperne for værdiansættelse af 

investeringsejendommene, strider imod IAS 1, hvoraf det fremgår at ledelsen bør oplyse om 

områder hvor de træffere flere og betydelige skøn. Det bemærkes at selskabet redegøre herfor i note 

2, dog bør oplysningerne indgå i ledelsens beretning, specielt når der er så stor volalitet i marekdet. 

Det antages at Nordicom A/S vælger denne opstillet med begrundelse i at der ikke er revisionspligt 

på oplysningerne i ledelsesberetningen. Det er dog best practic at give investor informationerne 

herom. 

 

Selskabets anvendte regnskabspraksis, som giver investor overblik over, hvordan de enkelte 

elementer er indregnet. Det er dog en smule menings forstyrrende at selskabet kommentere på 

behandlingen af handelsejendomme, når de i henhold til balancen ikke besidder handelsejendomme. 

Dette giver investor falske forhåbninger, da definitionen for handelsejendomme længer op til en 

positivt indadgående pengestrømme i forbindelse med et salg.  
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Selskabet overholder IAS 40 hvad præsentation i noterne angår. Den anvendte segmentering giver 

investor et overblik over, hvilke aktiviteter der skaber hvilke pengestrømme. Dette giver investor 

mulighed for at udarbejde en bedre prognoseopgave. Selskabet besidder en mindre del af 

projektejendomme, som kunne være præsenterede bedre i anvendt regnskabspraksis og i noterne.  

 

I henhold til de yderligere anbefalinger fra Ejendomsforeningen Danmark, så levere Nordicom A/S 

de oplysninger som de bør gøre i forhold til IAS 40 om værdiansættelse og måling af 

investeringsejendomme. Dette medfører, at Nordicom A/S opfylder de anbefalinger, hvor 

Ejendomsforeningen Danmark og IAS 40 overlapper hinanden. Nordicom A/S kommer dog ikke 

med oplysninger over et benchmark, hvilket gør at det dermed bliver muligt som investor og 

långiver at vurdere deres investering i forhold til markedet.   

 

6.2.2 Jeudan A/S 

Ledelsesberetning 

Ledelsens kommer med information om den anvendte normalindtjeningsmodel til beregning af 

dagsværdien samt risikofaktorer. Ledelsen beretter også detaljeret om både den finansielle 

udvikling i året. Områderne vurderes som de vigtigste i ledelsens beretning og fokus vil hermed 

være på disse områder. 

 

Ledelsen redegør for hvilke elementer der indgår i modellen, og hvordan de værdiansætter 

elementerne. Der er ikke meget forskelle i modellen fra selskab til selskab, hvor de afgørende 

forskellige kommer i afkastprocenten. Det er det afkastkrav som selskabet selv sætter til deres 

investering, dog eksistere der også et markedsniveauet herfor, som er benævnt i figur 11. 

 

Ledelsen kommenterer overordnet på hvordan de fastsætter afkastkravet, hvor de iagttager 

markedsforholdene74. Ledelsen foretager vurdering af de enkelte ejendomsforhold, både ved interne 

opgørelser, men også ved eksterne vurderinger. De eksterne vurderinger består i vurderingsmænd 

og løbende købstilbud, hvor ledelsen vurdere markedsafkastet. Ledelsen drøfter løbende 

markedsudviklingen med flere større ejendomsmæglervirksomheder i København. De kommer 

                                                      
74 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 61 
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dermed godt rundt om, hvordan de fastsætter afkastkravet som underbygges af eksterne 

vurderingsmænd.  

 

I afsnittet om risikofaktorer redegør ledelsen for, hvilke risikofaktorer i omverdenen som spiller ind 

på værdiansættelsen. Ledelsen står for den daglige risikostyring af selskabet, hvor de rapportere til 

bestyrelsen, som er den øverste ledelsen, som står for de vigtigste beslutninger. Værdiansættelsen af 

investeringsejendommene bliver gennemgået på bestyrelsesmøder, hvor det må antages at være Jens 

Erik Udsen, medlem af bestyrelsen siden 1994, der med sin erfaring som statsautoriserede 

ejendomsmægler og valuar har et godt indblik i værdiansættelsen.  

 

Ledelsen opstiller forskellige områder, hvoraf det fastsatte afkastkrav kan blive påvirket af. Der er 

her tale om en gentagelse af allerede nævnt information, dog er det vigtigt information, da 

afkastkravet er essentielt i måde på at fastsætte en investeringsejendomsværdi. Ledelsen har 

udarbejdet en følsomhedsanalyse af deres afkastkrav, hvoraf det fremgår, hvilke værdiændringer 

som vil forekomme alt efter ændringer i afkastkravet75. Der er taget udgangspunkt i et 

gennemsnitligt afkastkrav på 5,4 %, hvor det fremgår af analysen at dagsværdien af 

investeringsejendommen kan variere fra mia. kr. 22 til mia. kr. 15 ved +/- 1 % i afkastprocenter.  

 

Ledelsen oplyser endvidere at der er en stor usikkerhed om fremtiden. Ledelsen begrunder dette 

med den historiske finansielle uro, hvilket har haft direkte betydning på selskabet, men også de 

fremtidige forventninger. Det er endnu usikkert, hvilket niveau hvor markedet vil ende. Ledelsen 

supplerer denne usikkerhed med, at de ikke er sikre på at de besidder de mest attraktive ejendomme 

i fremtiden. Selskabets ejendomme er stort set beliggende i den centrale del af København, hvor der 

er nye områder som er på vej frem, hvor selskabet ikke besidder nogen ejendomme. Selskabet 

nævner selv at udviklingen i Sydhavn og Ørestaden vil have en negativ effekt for markedet for 

udlejningsejendomme i den centrale del af København. 

 

Ledelsen kommenterer positivt på deres styring af den finansielle risiko, da dette, som nævnt, har 

stor betydning for selskabet. Bestyrelsen udarbejder en profil og instruks, som ledelsen skal 

efterleve, for at sikre den rette finansiering. Ledelsen bekræfter at de arbejder aktivt med at sikre 

deres renteforhold, både i form af fastforrentet lån og renteloft, men også renteswaps. Ledelsen 

                                                      
75 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 67 
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vælger at være meget åbent på dette område, hvilket giver investor ro på området, da det er et 

væsentligt område af få afdækket for investor. Ledelsen oplyser endvidere positivt, at selskabet ikke 

er underlagt nogle covernants forhold i deres låneaftaler, hvilket er værdifuld information for 

investor. 

 

Anvendt regnskabspraksis 

Selskabets hovedaktivitet er investering i investeringsejendomme. Dette betyder at der, som nævnt 

ovenfor, er en række formelle krav der skal være opfyldt. Opmærksomheden henledes her på 

specifik note krav, hvilket dermed også får betydning for den anvendte regnskabspraksis. Selskabet 

oplyser at nettoomsætningen primært udgøres af huslejeindtægter fra investeringsejendommen. 

Selskabet har dog også indtægter fra deres service segment. I forbindelse hermed, har selskabet 

medtaget den korrekte definition for deres driftsomkostninger. Det skal forstås hermed, at når 

hovedaktiviteten er investerings i investeringsejendomme, så må de direkte omkostninger alt andet 

end lige vedrører investeringsejendommene. Selskabet oplyser at de direkte omkostninger relaterer 

sig til driften af investeringsejendommene.  

 

Selskabet kommenterer i deres anvendte praksis, at investeringsejendomme indregnes til kostpris 

ved først indregning, hvor efterfølgende dagsværdien anvendes som måleattribut for 

investeringsejendomme.  Selskabet angiver at der anvendes en afkastbaseret model 

(normalindtjeningsmodel) til værdiansættelse af dagsværdien.  

 

Selskabet angiver positivt i deres anvendte regnskabspraksis, at deres vurderinger suppleres med 

vurderinger fra en tredje part. Selskabet vælger at supplere denne oplysning med at der løbende 

afholdes møder med vurderingsmænd til at fastlægge afkastkravet på den enkelte ejendom76. 

 

Selskabet kommer dog ikke med oplysninger om hvordan deres beholdning af domicilejendomme 

værdiansættes. Selskabet er i besiddelse af ejendommen Sankt Annæ Plads 13, 1750 København 

K77, som også danner hjemsted for koncernen. Den enkelte ejendom kan fremstå som en 

investeringsejendom i et af Jeudan A/S datterselskaber, hvorefter at Jeudan A/S skal flytte 

ejendommen fra investeringsejendomme til domicilejendomme, da ejendommen er domicilejendom 

                                                      
76 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 61 
77 Kilde: Jeudan A/S, årsrapport 2009, side 36 
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på koncernbasis. Der er her tale om en fejl i årsrapporten, dog er der ikke tale om en graverende 

fejl, da selskabet i alt besidder 171 ejendomme. 

 

Notekrav 

Selskabet vælger indledningsvist i deres noter, at oplyse om væsentlige regnskabsmæssige skøn. 

Der foretages her en gennemgang af den anvendte model til værdiansættelse, samt hvilke 

usikkerheder der er forbundet hermed. 

 

Selskabet har i note 4 i årsrapporten angivet en specifikation af deres nettoomsætning som er i tråd 

med retningslinjerne i IAS 40. Selskabet specificerer deres nettoomsætning ud på deres segmenter, 

som er investeringsejendomme og service. Selskabet kommer med en tilsvarende opdeling for de 

direkte omkostninger.  

 

Selskabet kommer med oplysninger om deres dagsværdiregulering i note 11 i årsrapporten. 

Informationen gives i henhold til IAS 40.76 om op- og nedskrivningerne, hvor de ikke bare 

anvender et netto tal. 

 

Selskabet opstiller en anlægsnote i note 16, der angiver en oversigt over langfristede aktiver. Noten 

er inddelt i investeringsejendomme, igangværende projekter investeringsejendomme samt 

driftsmidler og inventar. Noten indledes med tallene for regnskabsåret 2008, som danner grundlag 

for de regnskabsmæssige værdier for 2009. Der har været flere forskellige tilgange i løbet af årets 

for investeringsejendomme, hvor disse tilgange deles på i køb, forbedring, 

virksomhedsoverdragelse og overførsel fra igangværende arbejder. Denne opdeling er i god tråd 

med IAS 40.76, hvor der også står foreskrevet af der skal foretages en opgørelse over dagsværdi 

reguleringerne. 

 

Det fremgår af anlægsnoten at de besidder et ikke ubetydeligt beløb af investeringsejendomme. De 

kommentere dog ikke på deres andel af domicilejendommen, som må antages er indregnet som 

investeringsejendomme. Domicilejendomme skal behandles efter principperne i IAS 16, hvor af det 

fremgår at domicilejendommen skal optages til kostpris med fradrag for akkumulerede 

afskrivninger. Som det fremgår at årsrapporten så optager selskaber ejendommen Sankt Annæ Plads 
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13, 1250 København K til dagsværdi, hvor denne burde tages op til kostpris og så på en separat 

linje, både i anlægsnoten og balancen. 

 

Selskabet finder det uden relevans at opdele beholdningen af investeringsejendomme på segmenter, 

da selskabet ikke finder dette relevant. Selskabet begrundet dette med at alle ejendommene er 

centralt beliggende i København og omegn.  

 

Delkonklusion 

Jeudan A/S formår at afdække mange forhold i deres ledelsesberetning. Ledelsen oplyser selv om 

vigtige områder, hvor der kan forekomme usikkerhed, både i værdiansættelse, finansiering og 

forventninger til fremtiden. Ledelsen overlader dermed ikke mange spørgsmålstegn til investor, som 

bliver fornuftigt informere om risikobetonede forhold i selskabet. 

 

Selskabet bruger deres anvendte regnskabspraksis på at informere investor om måleattribut for 

investeringsejendommene, hvilket er god disciplin i henhold til IAS 40. Selskabet formår at levere 

den mængde information i noterne, som investor har brug for. Selskabet besidder én 

domicilejendom, som ikke er oplyst i rengskabet. Denne ejendom kan ikke tages op til dagsværdi, 

og det må derfor forventes at der kommer separat oplyser om denne. Det er ikke korrekt oplyst, at 

selskabet vælger at forklæde deres domicilejendom som en investeringsejendom, dog har det ikke 

den større betydning i forhold til den totale værdi af ejendomsporteføljen.  

 

Jeudan A/S levere de nødvendige oplysninger i forhold til, hvor Ejendomsforeningen Danmarks 

anbefalinger overlapper IAS 40. Det vil dog være nærliggende at lige netop Jeudan A/S, som anses 

for at udarbejde den årsrapport der tilskønner investor og långiver bedste muligheder, frigav 

yderligere oplysninger om deres investeringsejendomme. Selskabet kommer blandet ikke med 

oplysninger om deres eksterne vurderinger, der gør at de lever op til Ejendomsforeningen Danmarks 

anbefalinger.  

 

6.3 Delkonklusion: 

Jævnfør problemformuleringen afsnit 1 er underspørgsmål opstillet således: 

 

Hvilke oplysninger mangler der i de udvalgte årsrapporter? 
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Baseret på underspørgsmålet og behandlingen i ovennævnte afsnit så kan følgende 

konkluderes: 

 

Overordnet er der redegjort for, hvilket krav som IAS stiller til danske børsnoterede 

ejendomsselskaber. Der er specifikke krav til ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og note 

oplysningerne. Dette er med til at sikre en ensartet informationsstrøm i årsrapporterne. 

 

Den empiriske analyse viser, at der oplyses om, hvilke risikofaktorer der indgår i pengestrømmene 

og afkastprocenter, dog er belyses der ikke detaljerede om disse faktorer. Dermed har investor ikke 

mulighed for at vurdere, hvorvidt en given risiko er justeret i pengestrømmene og/eller i 

afkastprocenten. Det medfører, at en reel brugbar vurdering af niveauet i afkastkravet 

vanskeliggøres fra investors synsvinkel. 

 

Nordicom A/S mangler oplysninger i deres ledelsesberetning om usikkerheder i forbindelse med 

indregningen af investeringsejendomme. Selskabet vælger dog at oplyse herom i noterne, som er 

omfattet af revisionspligten. Nordicom A/S vildleder investor ved at omtale handelsejendomme, 

hvor de realt ingen handelsejendomme har. Denne oplysning giver investor forhåbning om en 

indgående pengestrøm inden for de kommende 12 måneder, da handelsejendomme besiddes med 

salg for øje. 

 

Jeudan A/S anses for at være blandt de bedste i branchen, hvad præsentation af information i 

årsrapporten angår. Dette ry lever de med fulde også op til. Det er dog en væsentlig fejl at selskabet 

ikke oplyser om deres domicilejendom, som ikke kan indregnes til dagsværdi, men derimod til 

kostpris. 

 

Det er fælles for Nordicom A/S og Jeudan A/S, at de ikke efterlever Ejendomsforeningen Danmarks 

anbefalinger, som ligger uden for IAS 40. Foreningens anbefalinger er med til at tilføre øget 

transparens i værdiansættelserne, der tidligere er konkluderet, som er under øget fokus i det 

volantile marked for investeringsejendomme.  
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7.  KONKLUSION 

På baggrund af det behandlede materiale er det nu muligt, at foretage en sammenfatning og 

konkludere på de observeringer der er foretaget i forbindelse med opgaven. 

 

Identifikation 

Det kan konkluderes på baggrund af ovenstående afsnit 2 – Regnskabsbrugerens 

Informationsbehov, at investor og långivere er de primære regnskabsbruger. Dette skyldes, 

dels deres brede interesse, som dækker andre interessenter interesse, samt dels at de er de 

primære ressourceleverandører til et ejendomsselskab. De primære interessenters behov for 

information bliver stillet ved hjælp af begrebsrammen, som angiver de kvalitative egenskaber. 

Begreberne er til at sikre, at investor opnår den bedst mulige nytte af informationerne. Der 

indsættes en ledelsen, som har adgang til den totale mængde information, hvor årsrapporten 

kun er den delmængde af den totale information. Dette åbner for informationskløften, hvor 

principal-agent forhold gør sig gældende. Principalen har informationen som investor og 

långivere ikke besidder, hvilket giver en asymmetri af oplysninger.  

 

Det kan konkluderes, at begrebsrammen danner grundlag for finansiel rapportering, da denne 

udstikker en række grundlæggende krav til regnskabsaflæggelse. Begrebsrammen stiller fire 

kvalitative egenskaber, som er relevans, pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed. 

Disse fire begreber er med til at sikre, at investor opnår den bedst mulige nytte af 

informationerne. Begrebsrammen danner grundlag for finansiel rapportering, hvor der stilles 

krav til informationerne.  

 

Begrebsrammen danner ligeledes grundlag for indregningen af et aktiv, hvor de underliggende 

typer af ejendomme, skal opfylde begrebsrammens kriterier før end de kan indregnes. Det er 

konkluderet i afsnit 3 – Klassifikation af ejendomme, at investeringsejendomme adskiller sig 

markant fra domicil- og handelsejendomme samt ejendomme under opførsel. 

Investeringsejendomme defineres som en ejendom, der besiddes for at opnå lejeindtægter, 

kapitalgevinst eller begge dele. Det kan endvidere konkluderes, at indregningen og 

præsentationen af investeringsejendomme også adskiller sig markant fra de andre typer af 
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ejendomme. Investeringsejendomme indregnes til kostpris eller dagsværdi og præsenteres som 

et materiale anlægsaktiv. 

 
Behandling 
Det konkluderes i afsnit 4 – Indregning af investeringsejendomme, at investeringsejendomme 

indregnes først gang efter kostpris metoden, hvor efter det er muligt at indregne 

investeringsejendomme efter dagsværdimetoden.  

 

Kostpris metoden opgør investeringsejendommens kostpris på baggrund af IAS 16, hvor 

investeringsejendommen fradragens med akkumulerende afskrivninger. Investeringsejendomme 

afskrives over levetiden, dog er der en forudsætning, at der foretages en dekomprimering for 

derefter at vurdere de enkelte elementers levetid. 

 

Det er efterfølgende muligt, at indregne investeringsejendomme efter dagsværdimetoden, der 

baseres på beregning i normalindtjeningsmodellen eller DCF-modellen efter reglerne i IAS 40, hvor 

også vurderinger fra en valuar anbefales. Det er givet, at der foretages antagelser ved 

beregningerne. Det er essentielt, at disse antagelser underbygges for at skabe gennemsigtighed i 

værdiansættelserne. Dette giver, at den ene model ikke kan fremhæves frem for den anden, dog kan 

DCF-modellen rumme flere finansielle data i forhold til normalindtjeningsmodellen. 

 
Normalindtjeningsmodellen bygger på en etårig budgetteringsperiode, hvor 

investeringsejendommens driftsafkast beregnes, som resultat før renter. Renter medtages ikke i 

normalindtjeningsmodellen, da finansieringen kan være forskellig fra investor til investor. 

Resultatet efter renter ganges ud med afkastkravet, hvorefter investeringsejendoms værdi 

fremkommer.  

 

Det kan konkluderes, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har en klar opfattelse af hvilke 

elementer der kan indgå i afkastkravet, hvor de henleder opmærksomheden til markedsindeks 

for fastsættelsen heraf. Afkastkravet er en blandet af flere forskellige interne og eksterne 

elementer, som skaber ejendommens værdi. Det er en essentielt, at afkastkravet underbygges 

fornuftigt, da det er yderst vigtigt i forhold til ejendommens værdi. 
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DCF-modellen derimod er mere fleksibel og ved budgettering er det muligt at indregne flere 

forskellige risici i denne model. Der stilles dog samtidig noget større krav til ledelsens kompetencer 

ved anvendelse af denne model. Det er dog essentielt at antagelserne i beregningerne underbygges. 

Dette er med til at skabe en mere gennemsigtig værdiansættelse.  

 
Den finansielle krise konkluderes at havde sit udspring i USA, hvor udviklede sig til de 

resterende dele af verden, herunder Danmark. Det var specielt markedet for 

investeringsejendomme der blev hårdt ramt, hvor værdierne faldt over tid. Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen udsendte et nota om, at markedsudviklingen bør afspejles i de indregnede 

værdi i årsrapporterne. Der er foretaget et dybdegående case studie til at konkludere, at den 

historiske udvikling har fundet indpas i årsrapporterne. Der er grundlæggende foretaget 

dagsværdireguleringer i forhold til markedet, dog er der enkelte selskaber der har haft en 

modsat dagsværdiregulering end hvad markedseksperterne mener, der har været udviklingen.  

Det er ligeledes foretaget en analyse af afkastkravet over tid for to udvalgte børsnoterede 

ejendomsselskaber. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mener, at afkastkravet bør følge markedet, 

hvor de henviser til markedsindeks. Der er, i forlængelse hertil, konkluderet i afsnit 5 – 

Markedsvolatilitet på ejendomsmarkedet, at det kun er det ene af de udvalgte selskaber, der har 

fulgt denne udvikling. 

 

Vurdering og sammenfatning af analyse 

Det er konkluderet i afsnit 6 – Empirisk gennemgang af årsrapporter, at danske børsnoterede 

ejendomsselskaber skal indregne og oplyse om investeringsejendomme efter IAS 40. 

Ejendomsforeningen Danmark kommer endvidere med til oplysninger omkring præsentationen af 

værdiansættelserne af investeringsejendomme. Standarderne er med til at sikre en ensartet 

informationsstrøm i årsrapporterne, hvor anbefalingerne er frivillige, men tilstræber at skabe 

yderligere transparens i værdiansættelserne. Den empiriske analyse at de seneste årsrapporter 

Nordicom A/S og Jeudan A/S konkludere, at begge selskaber oplyser om de nødvendige elementer, 

dog bør oplysningerne være mere konkrete om vigtige og centrale aspekter. Den empiriske analyse 

konkluderer endvidere, at ingen af årsrapporterne var fejl fri. Nordicom A/S kommentere i deres 

anvendte regnskabspraksis på handelsejendomme, dog uden at besidde handelsejendomme. Dette 

giver investor falske forhåbning om en indgående pengestrøm, da handelsejendomme besiddes med 

salg for øje. Jeudan A/S anses i branchen for at være de bedste til at komme med oplysninger. De 
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præsentere dog ikke deres domicilejendom, som ikke kan indregnes på samme måde som deres 

investeringsejendomme. 

 

Den empiriske analyse konkluderer slutteligt, at Nordicom A/S og Jeudan A/S ikke lever op til de 

yderligere anbefalinger fra Ejendomsforeningen Danmark. Anbefalingerne er udarbejdet for at 

skabe en øget transparens i værdiansættelserne i danske ejendomsselskaber.  
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SEB Ejendomme I A/S  2005, 2006, 2007, 2008 og 2009 

 

8.4 Love og vejledninger 

International Accounting Standards Board 2007, Magnus Informatiik 

Regnskabsvejledning 

 

8.5 Hjemmesider 

www.dr.dk 

www.sadolin-albæk.dk 

www.borsen.dk 

www.dst.dk 

www.jeudan.dk 

www.nordicom.dk 

www.ejendomsforening.dk 
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9. BILAG 

9.1 Bilag 1 - Eksempel på normalindtjeningsmetoden 

Fase 1 - ejendommens driftsafkast   

Budget 

2011 

Indtægter    

Årlig lejeindtægt   20.000.000 

regulering til markedsleje   -180.000 

Andre indtægter   120.000 

Indtægter i alt   19.940.000 

    

Omkostninger    

Driftsomkostninger   4.500.000 

Administrationsomkostninger   300.000 

Løbende vedligeholdelsesomkostninger   1.500.000 

Omkostninger i alt   6.300.000 

    

Nettodriftsresultat før finansiering   13.640.000 

    

Fase 2 - fastsættelse af afkastkrav    

Afkastkrav   5,50 % 

Beregnet markedsværdi før øvrige reguleringer   248.000.000 

    

Fase 3 - tillæg og fradrag    

Fradrag for tab af lejeindtægter på ikke udlejede lokaler   400.000 

Fradrag for periode indtil reguleirng til markedsleje   50.000 

Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelse   2.500.000 

Fradrag for indretningsudgifter til klargøring af uudlejede lokaler   1.050.000 

Deposita   5.000.000 

    

Beregnede markedsværdi   239.000.000 
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9.2 Bilag 2 - Eksempel på discounted cash flow-metoden 

Alle tal er i 1.000 kr. Nu År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Terminal- 
            år 
Lejeindtægt  20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082 22.523 22.974 23.433 23.902 21.899 
Parkering  500 505 510 515 520 526 531 536 541 547 523 
Tomgang       -500 -505 -510 -515 -520 -510 
Bruttoleje  20.500 20.905 21.318 21.739 22.169 22.107 22.549 23.000 23.459 23.928 21.913 
             
Driftsomkostninger  350 350 354 357 361 364 368 372 375 379 363 
Ejendomsskatter og afgifter  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Ejendommens andel af fællesomk.  25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 26 
Administration  150 153 156 159 162 166 169 172 176 179 164 
Udvendig vedligeholdelse  250 250 251 253 254 255 256 258 259 260 255 
Omkostninger i alt  975 978 986 994 1.003 1.011 1.020 1.028 1.037 1.046 1.008 
             
Driftsresultat før renter og skat  19.525 19.927 20.332 20.745 21.166 21.096 21.529 21.971 22.423 22.883 20.905 
             
             
             
Frie pengestrømme  19.525 19.927 20.332 20.745 20.166 21.096 21.529 21.971 22.423 22.883 20.905 
             
Nominel diskonteringsfaktor  7,75%        Real diskonteringsfaktor  5,75% 
Tilbagediskonterede værdier fra år             

År 1 19.525        Terminalværdi  363.560 
År 2 18.494            
År 3 17.512            
År 4 16.583            
År 5 14.961            
År 6 14.525            
År 7 13.757            
År 8 13.030            
År 9 12.341            

År 10 11.688            
Total 152.415            

Tilbagediskonterde terminalværdi 185.704            
Ejendommens værdi 338.119            
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10. INTERVIEW 

10.1 Interview med Steen Royberg, statsautoriserede ejendomsmægler, 

valuar og chartered surveyors, Nybolig Erhverv og MRICS 

Den 11. november 2010 

 

Højinformantens baggrund 

Steen Royberg, herefter SR, arbejder og er partner hos Nybolig Erhverv, hvor han gennem sin 

uddannelse som statsautoriserede ejendomsmægler, valuar og senest chartered surveyors kan 

bidrage med relevant information i forhold til opgavens problemstilling. 

 

Sammenskrevet referat: 

Spørgsmålene er anvendt som udgangspunkt for interviewet, hvor SR har besvaret ud fra hans 

faglige viden og erfaring. Efter spørgsmålene er der udarbejdet et sammenskrevet referat, der 

fremhæver SR’s budskab, vurderinger og kommentarer. 

 

• Hvor ofte bliver dine vurderinger medtaget i værdiansættelsen den regnskabsmæssige 

værdi af investeringsejendomme? 

• Hvad er din vurdering af værdiansættelser, hvor der ikke er anvendt en ekstern 

vurderingsmand? 

• Hvad er din vurdering af behovet af en ekstern vurderingsmand i et volantilt marked? 

• Hvordan vurdere du fremtiden for markedet for investeringsejendomme? 

• DCF-modellen er blevet nævnt som en model, der kan tilfører markedet mere 

gennemsigtighed. Tror du at dette er muligt med modellen? 

• Hvordan gribes de udfordringer an i praksis, der er relateret til dagsværdisopgørelsen, 

herunder afkast kravet? 

• Hvad er din rolle i forbindelse med værdiansættelse af dagsværdien?  

 

SR vurderer, at hans vurdering bliver medtaget oftere end hidtil, hvilket skyldes en 

kombination af de få transaktioner på markedet for investeringsejendomme, men også det øget 

fokus på markedet, hvor afkastkravet er kommet under større belysning. Dette er med til at øge 
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SR’s vurdering af fremtiden, hvor han mener at flere og flere værdiansættelser vil blive 

underbygget af en vurdering fra en tredje mand. 

 

Når der ikke er medtaget en ekstern vurdering, så mener SR at muligheden for at en 

værdiansættelse ikke opgøres korrekt øges. Dette begrunder han med mavefornemmelsen hos 

aktører og deres rådgivere, som nødvendigvis ikke har de rette kvalifikationer.  

 

Baseret på SR’s 23 års erfaring i markedet for ejendomshandel, så mener han er at det er meget 

vigtigt med eksterne vurderinger til at underbygge værdiansættelsen.  

 

SR beretter om at det er over 2 år siden at markedet blev inaktivt. Han er dog optimist og hans 

tro bliver underbygget af den øget aktivitet i markedet. Han er dog overbevist om at den 

historiske udvikling vil medfører, at der er øget fokus på det afkast som en 

investeringsejendom vil genere, hvor det som minimum vil kunne servicere gælden. Han 

understreger, at fornuften forlod markedet frem mod 2008 hvor markedet lukkede ned, hvor de 

fleste handler blev fortaget på baggrund af forventede prisstigninger og dermed mere 

spekulative handler. Han mener at de stramme kreditpolitikker og skærpelser til beregning af 

låneudmåling har ændret investors syn på markedet for investeringsejendomme og dermed 

medvirke til øget tillid. 

 

Som medlem af MRICS, så mener SR at man bør anvende DCF-modellen til opgørelse af 

dagsværdien for en investeringsejendom. Han er dog opmærksom på at overgangen fra 

normalindtjeningsmodellen kan være lang, da den er noget mere simpel end DCF-modellen. 

Han mener desuden, at DCF-modellen ikke kan stå alene i forbindelse med at skabe et mere 

gennemsigtigt marked, dog er det et godt værktøj til at belyse en værdiansættelse. 

 

I forbindelse med udfordringerne i praksis i forbindelse med fastsættelse af afkastkravet, så 

anvender SR andre vejledende transaktioner i markedet, hvor et benchmark bliver kombineret 

med erfaringen. SR understreger i den forbindelse, at der ikke findes to ens 

investeringsejendomme, hvilket gør at det ikke er muligt at udelukkende anvende vejledende 

transaktioner i markedet. Han tilføjer afslutnings vist på spørgsmålet om afkastkravet, at det er 
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en forudsætning at kigge på den enkelte ejendom, hvor der er værd at bemærke sondringen 

mellem erhvervs- og boligudlejningsejendomme, som ofte tiltrækker forskellige investorer. 

 

I forbindelse med ovenstående afsluttende spørgsmål, blev SR spurgt til på hvilke opgaver, 

hvor han med sin baggrund assistere. Dette spænder bredt fra vurderinger for pengeinstitutter 

og realkreditvurdering og over til opgørelser af dagsværdien i forbindelse med fusion/spaltning 

smat dødsboer og almindeligt salg. Slutteligt så anvendes hans værdiansættelse også i 

forbindelse med arv og konkurs samt underbygge værdiansættelserne i regnskaberne. 

 

Sammenskrevet referat er godkendt på mail den: 1. december 2010 

 

 


