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0 Executive summary 

In the years before the financial crisis, the economy in Denmark was on the rise. The unemployment 

was lower than ever, the stock market was at a high level, and all properties were increased in value.  

The property market reached a level which not had been seen in many years. The increase attracted 

investors to the market in a hope of economic rewards.  Investing in properties was a trend, and many 

became property speculators. Major property projects emerged and new constructions were every-

where.  

The interesting thing about the property market is the valuation of properties. There are relatively few 

trades in the market, compared to how many properties are in stock. This means that the market is 

actually indirectly determined by the few trades that there is in the market. On this basis, the opportu-

nity to influence the market values arises, which was the case up to the financial crisis. Jyllands Posten 

(Danish newspaper) published a series of episodes where the two real estate speculators had sold their 

property to each other to an overestimated value.  

The Danish Accounting Act allows investment property to valuate at fair value. So as this develop-

ment hopefully be above the cost of the property. There are several ways to quantify the value of an 

investment property. Whichever you choose, bear the imprint of the model accounting estimates.   

The principal of accounting is that reader, regardless of level of financial knowledge, is capable of 

understanding what the company's annual report expresses. Questions like, how is the economy?  

Where does the cash flow come from? And how is the property valuated and does it seems realistic?, 

are examples of accounting issues the reader might be interested in having cleared in the financial 

statement when we are talking about investment properties. Therefore the language  must be easy to 

understand and the information must be transparent.  

That s why it s very interesting to look at whether or not the readers' needs are satisfied in account 

reports, which includes investment properties. And especially if the report reader understands the 

valuation of properties.    
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1 Indledning 

I årene op til finanskrisen i efteråret 2008 havde Danmark været igennem en god og positiv økonomisk 

udvikling. Ejendomsmarkedet var på sit højeste, og alle betragtede en investering i fast ejendom som 

en sikker investering. Det interessante i denne sammenhæng er, hvordan ejendommene opnåede et så 

højt prisniveau. Der er forholdsvis få antal handler på ejendomsmarkedet, set i forhold til, hvor mange 

ejendomme der er i behold på markedet. Disse handler påvirker hele markedets værdi, og det har det 

således været muligt at påvirke ejendomsværdierne i hele markedet. F.eks. hvis to parter indbyrdes 

handler ejendomme mellem hinanden til en langt højere pris end den reelle1. En sådan handel ville 

altså, grundet de relativt få handler i forhold til samlet antal ejendomme, kunne presse prisniveauet i 

vejret for de enkelte typer af ejendomme op vejret. Yderligere var der i årene op til finanskrisen mu-

lighed for at belåne sin lejlighed til over 100 % af ejendomsværdien, og allerede der gøre låntager 

insolvent.  

Da finanskrisen for alvor ramte Danmark i efteråret 2008, ændrede flere samfundsøkonomiske fakto-

rer sig, herunder eksporten og renten, hvilket startede en dominoeffekt. Først blev aktiemarkedet på-

virket, efterfulgt af blandt andet detailhandlen og ejendomsmarkedet. Den gode og positive udvikling, 

Danmark havde oplevet de sidste par år med høj økonomisk vækst, blev reduceret på kort tid.   

Krisen startede få dage efter Roskilde Banks konkurs, og efter at de tilbageværende banker skærpede 

kravene for nye udlån som følge af krisen. Effekten af denne handling og den stigende rente gjorde, at 

det blev næsten umuligt at sælge ejendomme. Udbuddet steg således samtidigt med, at efterspørgslen 

faldt. Dette resulterede i en negativ effekt på værdien af ejendomme.  

                                                     

 

1 http://jp.dk/morgenavisen/erhverv/article1960994.ece?ncc=1

 

http://jp.dk/morgenavisen/erhverv/article1960994.ece?ncc=1
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Figur 1.1 Sammensat ejendomspriser (2006=indeks 100) opdelt på kvartaler (DST.dk)  

Som det ses på ovenstående figur 1.1, er tendensen ikke til at tage fejl af. Fra 2006 til september 2008 

er der hovedsageligt stigning i ejendomspriserne, og dermed på ejendomsværdien, indtil krisen ind-

træffer. Herefter lider alle typer af ejendomme et fald som følge af de tidligere nævnte omstændighe-

der.    

Som følge af finanskrisens påvirkning af ejendomsværdierne er der kommet et naturligt øget fokus på 

værdiansættelsen af ejendomme i regnskabsmæssig sammenhæng. Dette gælder specielt i investe-

ringsselskaber, da det oftest er i den type selskaber, man finder ejendomme. Det er derfor interessant 

at forstå den bagvedliggende værdiansættelse i et årsregnskab og yderligere undersøge, om regnskabs-

læseren egentlig får sine oplysningsbehov dækket i årsrapporten.  

1.1 Problemformulering 

Afledt af ovenstående indledning er det fundet interessant at behandle, analysere og konkludere på en 

teoretisk regnskabsanalyse af investeringsselskabers værdiansættelse af investeringsejendomme.   

Således vil opgaven besvare følgende hovedspørgsmål:  

Hvilke uhensigtsmæssigheder medfører indregning af investeringsejendomme til dagsværdi for 

regnskabslæsernes behov/beslutninger ?  

For at sikre at afdække og besvare hovedspørgsmålet er nedenstående 4 opdelinger foretaget. På bag-

grund af gennemgangen af disse opdelinger vil jeg fremsættes forslag til en ajourføring af årsregn-

skabsloven.  
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Del 1 - Gældende lovgivning 

Der foretages en vurdering af opbygningen af årsregnskabsloven. Der opstilles følgende delspørgsmål:   

 
Hvad er den regnskabsmæssige begrebsramme? 

 

Hvilken betydning har det retvisende billede for detailbestemmelserne i årsregnskabsloven? 

 

Hvordan defineres et aktiver? 

 

Hvordan indregnes og måles investeringsejendomme i henhold til årsregnskabsloven?  

Del 2 - Metode til værdiansættelse 

Baseret på den gældende lovgivning, gennemgås 2 anerkendte modeller til værdiansættelse af ejen-

domme opstilles følgende delspørgsmål: 

 

Hvilke metoder er de mest anvendte? 

 

Hvordan virker modellerne? 

 

Hvordan fastlægges de væsentlige faktorer i modellerne? 

 

Hvilke fordele og ulemper besidder modellerne?  

Del 3 - Oplysninger 

Udvalgte selskabers årsrapporter analyseres og der foretages en vurdering af, hvorvidt oplysningerne i 

årsrapporter forekommer hensigtsmæssige og hvorvidt de dækker regnskabslæsernes behov. Der op-

stilles følgende delspørgsmål:  

 

Hvilke lovkrævende oplysninger belyser årsrapporten? 

 

Hvilke oplysninger mangler der i årsrapporten? 

 

Hvilke behov har regnskabslæseren, og er regnskabslæserens behov dækket? 

 

Hvilke uhensigtsmæssigheder har den gældende lovgivning, set i lyset af regnskabsbrugernes be-

hov?  

Del 4 - Forslag til ajourføring 

Det foretages en kritisk vurdering af, hvordan årsregnskabsloven kan ajourføres. Følgende delspørgs-

mål søges besvaret:  

 

Hvad skal årsrapporten minimum indeholde af oplysninger for at sikre regnskabslæserens behov? 

 

Hvordan kan årsregnskabsloven ændres, som vil sikre regnskabslæserens behov bliver tilfredsstil-

let?  
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1.2 Metode 

Løsningen af opgaven er opdelt efter nedenstående model, hvor model og metode vil blive uddybet 

yderligere i afsnit 1.2.3.  

 

Redegørelse af begrebsrammen 

 

Definitionen af aktiver 

 

Redegørelse for værdiansættelse 

 

Redegørelse for den regnskabsmæssige regulering 

 

Perspektivering af ejendomsmarkedet 

 

Gennemgang af udvalgte årsrapporter 

 

Konklusionen på gennemgang 

 

Forslag til ændring  

1.2.1 Dataindsamling 

Finanskrisen med påvirkning på ejendomspriserne har haft stor mediedækning, siden den indtræf i 

Danmark. Dette har medført meget brugbart materiale, udarbejdet af medier, professorer og andre 

analytikere. Primært materiale fra finanskrisens indtræffelse (september 2008) til slutningen af 2009 er 

brugt til udarbejdelse af opgaven.  

Årsrapporterne, der er brugt under løsningen af problemformuleringen, er de offentliggjorte årsrappor-

ter.  

Endvidere er lovsamlinger, standarder og andre udgivelser indhentet. Ved udgivelser, som er genta-

gende, er den nyeste indhentet.  

1.2.2 Kildeteknik 

Til brug for udarbejdelsen af opgaven er der anvendt flere forskellige typer kilder. Der er med stor 

sandsynlighed ikke samme objektivitet i kilderne, da der kan være en skjult dagsorden eller hensigt.  

Der er blevet benyttet primære kilder i form af gældende lovgivning, standarder og offentliggjorte 

regnskaber m.v. til vurdering af værdiansættelsen af ejendomme i investeringsselskaber. Lovgivnin-

gen, standarderne og regnskaberne (undtagen ledelsesberetningen) anses for at være objektive. De 

offentlige årsrapporter anses for at være objektive, begrundet i, at de er underskrevet af stats-

autoriserede revisorer, som betragtes som uafhængige og offentlighedens tillidsrepræsentanter.  
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Udgivelser, som værdiansættelse af fast ejendom 

 
en instruktion til DCF-modellen og værdi-

ansættelse af investeringer 

 
anbefalinger til DCF-modellen, udgivet af Ejendomsforeningen Danmark 

anses for at være primære kilder. Ejendomsforeningens udgivelser er udarbejdet i et samarbejde med 

en række professionelle aktører, hvorfor materialet anses for at være objektivt.  

Regnskabshåndbogen fra PriceWaterhouseCoopers(PWC), som anvendes flere gange i opgaven, vur-

deres at være en primær kilde. Bogen gennemgår gældende lovgivning fra et objektivt synspunkt, og 

har ingen grund til at påvirke denne i en bestemt retning. De steder, hvor PWC skriver om deres egne 

opfattelse, anses det som sekundær kilde på lige fod med lærebøger, jf. nedenstående.  

Af sekundære kilder som lærebøger og andre anerkendte udgivelser med relevans for hovedproblem-

stillingen, består hovedsageligt af autoritære kilder. Kilderne gør brug af deres egne holdninger og 

fortolkninger af lovgivningen, hvorfor objektiviteten vurderes som værende moderat.  

Andre sekundære kilder, som nyhedsartikler og ikke anerkendte udgivelser med relevans for hoved-

problemstillingen, bruges udelukkende til bekræftelser på fremkommet resultat. Der ses med en form 

for skepsis på disse nyhedsartikler og ikke anerkendte udgivelser, samt evt. andre udgivelser, som 

strider imod deres synspunkter. Det er min overbevisning, at der kan være subjektive holdninger bag 

synspunkterne.  

Inddragelse af ledelsesberetningen i årsrapporterne og anden information fra selskabet er sket med en 

vis form for skepsis, da det er min overbevisning, at ledelsen handler subjektivt.  

Ved udarbejdelsen af opgaven er der lagt særlig vægt på at anvende de primære kilder. Brugen af se-

kundære kilder er sket med en vis form for skepsis, og det er i sidste ende en vurdering eller en kom-

binationen af de to typer kilder, som anvendes i opgaven.  

1.2.3 Model- og metodevalg 

Opgaven er opdelt i 10 hovedafsnit, hvor model- og metodevalg er forklaret under hvert punkt, herun-

der.  

1. Indledning, herunder problemformulering, metodevalg og afgrænsning. 

2. Redegørelse af begrebsrammen ? 

I dette afsnit vil der blive set på formålet med begrebsrammen. Hvorfor har vi denne ramme i 

årsregnskabsloven, og til hvilket formål ? 
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Beskrivelsen vil udelukkende være af beskrivende karakter for af give opgavelæseren den 

grundlæggende forståelse for, hvorfor investeringsejendomme indregnes og klassificeres som de 

gør.   

3. Definitionen af aktiver 

Definitionen på et aktiv, og hvornår denne kan indregnes efter reglerne i ÅRL, er formålet med 

denne del af opgaven. Forskellen på anlægs- og omsætningsaktiver belyses. 

Herunder hvordan skal investeringsejendomme klassificeres i årsrapporten. ?  

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i ÅRL, og vil være af beskrivende karakter. 

4. Redegørelse for værdiansættelse 

Redegørelsen vil behandle følgende modeller til at værdiansætte investeringsejendomme: 

 

Normalindtjening 

 

Discounted cash flow  

Begge modeller vil blive gennemgået, og fordele og ulemper vil ligeledes blive vurderet. 

Ovenstående modeller er ofte anvendt, begrundet i, at de er dynamiske og medtager investorens 

afkastningskrav. 

5. Redegørelse for den regnskabsmæssige regulering af området ifølge ÅRL samt kort referen-

ce til IAS36. 

Det er fundet spændende at kigge på den regnskabsmæssige regulering af ejendomme i et investe-

ringsselskab. Herunder hvorledes påvirker reguleringen årsrapporten, både ved kostpris og dags-

værdi ?  

6. Perspektivering af ejendomsmarkedet vil være ud fra et makroøkonomisk synspunkt, hvor 

udviklingen i ejendomsmarkedet fra årene 2005 

 

2010 beskrives.  

Der vil blive taget udgangspunkt i de væsentlige områder af makroøkonomien til at perspektivere 

udviklingen i årene. 

Der vil, jf. punkt 8, perspektiveres til gennemgang, med de tilgængelige oplysninger i årsrap-

porten.  

7. Gennemgang af udvalgte virksomheders årsrapporter. 

Ved gennemgangen af relevante virksomheders årsrapporter vil formålet være at tjekke de infor-

mationer, som årsrapporten stiller til rådighed for regnskabslæseren ang. værdiansættelse af inve-
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steringsejendomme. 

Er informationerne dækkende for regnskabslæserens behov, og er de konsistente ? Det er spørgs-

mål, der vil blive analyseret i gennemgangen.  

Der vil udelukkende blive taget udgangspunkt i anvendt regnskabspraksis, ledelsesberetning, re-

sultatopgørelsen, balancen og nødvendige noter, kun med henblik på vurdering af værdiansættel-

sen af investeringsejendomme. Vurderingen vil være af en beskrivende karakter, da regnskabet 

som udgangspunkt ikke indeholder nok oplysninger til at teste udregningen.    

8. Med udgangspunkt i den foretagne gennemgang vurderes der på, hvorvidt den aktuelle re-

gulering af værdiansættelsen kan anses for at være tilfredsstillende.  

Er reguleringen i overensstemmelse med oplysningern, eller er reguleringen ikke retvisende. Er 

der nok oplysninger til regnskabslæseren i årsrapporterne. 

Med udgangspunkt i analysen, jf. punkt 6, vil det perspektiveres, om de udvalgte selskaber ud-

trykker samme udvikling, ud fra de tilgængelige oplysninger i årsrapporterne. Denne del vil være 

af beskrivende karakter, og vil ikke indeholde yderligere beregninger.  

9. Der udarbejdes konkret forslag til, hvorledes regulering indenfor området med fordel kan 

ændres for at sikre mere ensartet information samt tilstrækkelige oplysninger, der tilgodeser 

regnskabsbrugernes behov.  

Der vil på det foreliggende grundlag gives et forslag til, hvordan reguleringen inden for området 

kan sikre en mere ensartet og tilstrækkelig information. Er det muligt at give regnskabslæserens så 

mange oplysninger, at det tilgodeser dennes behov, uden at skade konkurrencen for selskabet?  

10. Konklusion 

Dette afsnit vil konkludere på opgavens problemformulering, hvor problemstillingen er gennem-

gået i opgaven.  

1.3 Afgrænsning 

Opgaven vil tage udgangspunkt i den danske årsregnskabslov, hvorfor opgaven ikke vil komme ind på 

de internationale standarder som IFRS og IAS. Dog vil opgaven beskrive IAS40 & IAS36 kort ved 

gennemgangen af ÅRL § 38.  
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Årsregnskabsloven inddeler regnskaberne i 4 forskellige klasser, hvor opgaven hovedsageligt vil kon-

centrere sig om klasse B. Dette skyldes, at regnskabsklasse B er den klasse, med de mest lempelige 

krav til årsrapporten. Samtidig er det min overbevisning, at de fleste af de ejendomsin-

vesteringsselskaber, der ikke er børsnoteret, er klassificeret som klasse B. Dette skyldes, at der findes 

3 krav, hvoraf de 2 skal være opfyldt for at blive klasse C. Hvilket ofte ikke er opfyldt som resultere i 

at regnskabsklasse B er valgt.  

Afgrænsningen på investeringsejendomme er ejendomme, som er købt med salg for øje, og er virk-

somhedens hovedaktivitet. Produktions- eller handelsvirksomheder, som har købt naboejendommen 

med salg for øje, er derfor ikke en del af opgaven. Dermed vil opgaven ej heller komme yderligere ind 

på administrations- eller produktionsejendomme.  

Ejendomme, som er en del af opgaven, er derfor ejendomme, som enten er købt direkte til videresalg, 

eller ejendomme, som er købt til udlejning i selskaber, hvor det er hovedaktiviteten.  

Gældende regler i årsregnskabsloven vedrørende definitionen af investeringsejendomme vil blive gen-

nemgået, og vil ikke indeholde gennemgang af andre definitioner i lovgivningen.  

Opgaven vil kun omhandle værdiansættelsen af disse ejendomme og ikke andre regnskabsposter, som 

er nært beslægtet med disse, som f.eks. tilhørende gæld.  

Opgaven tager udelukkende udgangspunkt i gældende lovgivning og ikke eventuelle fremsatte forslag.  

Gennemgangen af udvalgte årsrapporter er afgrænset til nedenstående 2 årsrapporter : 

 

Correll Holding ApS 

 

Årsrapport 2007, sidst aflagte årsregnskab inden konkurs 

 

ATP Ejendomme A/S 

 

Årsrapport 2009  

Gennemgangen er afgrænset til de dele af årsrapporten, som kan indeholde informationer angående 

værdiansættelsen af ejendomme. Dermed gennemgåes kun områder, som kan afdække regnskabslæse-

rens behov for værdiansættelsen af ejendomme.  

Ved perspektiveringen af ejendomsmarkedet afgrænses der til en analyse af ejendomsmarkedet i årene 

2005 

 

2010. Analysen vil primært være ud fra et makroøkonomisk synspunkt. Der vil som regel tages 

udgangspunkt i offentliggjorte statistikker og andet sekundært materiale. Analysen vil udelukkende 

tage udgangspunkt i det danske ejendomsmarked i årene. Der vil yderligere afgrænses til kontor- og 

udlejningsejendomme til butikker. 
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Den afsluttende del af opgaven 

 
Forslag til ændring af lovgivningen 

 
vil udelukkende være mit bud 

på, hvordan lovgivningen skulle ændres, for at tilfredsstille regnskabslæserens behov og dermed sikre, 

at personen kan træffe korrekte beslutninger på den foreliggende information.   

Dataindsamlingen til brug for opgaven blev stoppet 30. september 2010.  

2. Redegørelse af begrebsrammen 

2.1 Indledning 

Årsregnskabslovens kapitel 3 definerer grundlæggende krav, som altid skal følges uanset hvilken post, 

selskabet vil indregne i årsrapporten. Formålet med nedenstående begrebsramme er at optimere/sikre 

nytteværdi for regnskabslæserne. Samtidig har de til formål at give generelle retningslinjer for af-

læggelsen af årsrapporter.       

Målsætning  Niveau 1  Brugernes informationsbehov    

Kapitel 3 i ÅRL 

     

Niveau 2  Kvalitetskrav   

      

Niveau 3  Definition af elementer   Bilag 1 i ÅRL 

     

Målesystemer  Niveau 4  Indregning og måling    

Lovens detailbestemmelser 

     

Niveau 5  Klassifikation   

     

Grundlæggende forudsætninger  ÅRL §13 

     

Figur 2.1.1 Egen tilvirkning med inspiration af Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 179  

2.2 Niveau 1-2 i begrebsrammen 

Niveau 1 og 2 beskriver de overordnede målsætninger, som ender ud i begrebet et retvisende bil-

lede , som beskrives yderligere i afsnit 2.4.  
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Brugernes informationsbehov (niveau 1) er defineret som, alle der har interesse i selskabet, uanset om 

de er shareholders eller bankrådgivere. Det er alment kendt, at disse regnskabslæsere har forskellige 

interesser og krav til, hvad de mener, er relevant for deres gennemgang af årsrapporten. ÅRL §12, stk. 

3 indeholder grundlæggende forudsætninger for, hvad et offentligt regnskab skal indeholde, og denne 

beskriver, at alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (ikke væ-

sentlige). Udfordringen er derfor at definere, hvem regnskabslæserne af denne årsrapport er, for at 

kunne gennemskue hvilke forhold, der er relevante. Banken er for eksempel meget interesseret i likvi-

ditet, mens en investor er mere interesseret i fremtidige indtjeningsmuligheder.   

Yderligere er det vigtigt at kunne definere regnskabslæserens faglige kyndighed, da det er ekstremt 

vigtigt, at regnskabslæserens behov bliver dækket. Set i relation til opgavens problemstilling, kan det 

være en stor udfordring at dække bankernes informationsbehov, så de forstår, hvad årsrapporten egent-

lig udtrykker.   

IASB har forudsat en betydelig fællesmængde, hvad angår regnskabslæserens finansielle informati-

onsbehov2. Argumentationen i IASB s forudsætning er, at investorernes informationsbehov er så om-

fattende, at de øvrige regnskabslæseres finansielle behov også er dækket.  

Der er defineret 3 informationsbehov3, som hver især kan være mere relevante end de andre for de 

forskellige typer af regnskabslæsere : 

1. Prognoseopgaven 

2. Kontrolopgaven 

3. Fordelingsopgaven  

Prognoseopgaven

 

Prognoseopgaven er fremadrettet, og regnskabslæsernes vigtigste informationer er informationer, der 

kan give dem et indtryk af fremtidige pengestrømme. Derfor er balancen, afledte posteringer hertil 

samt pengestrømsopgørelsen de mest relevante punkter i årsrapporten. Set i relation til opgaven, vil 

prognoseopgaven være den vigtigste opgave for bankerne, som forventes at være den primære regn-

skabslæser af disse typer af årsrapporter.  

Kontrolopgaven

 

                                                     

 

2 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 182 
3 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 183 
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Modsat prognoseopgaven er kontrolopgaven bagudrettet, hvor regnskabslæsernes vigtigste informati-

oner er informationer, der kan give dem et indtryk af forvaltningen af ressourceallokering. Dermed er 

resultatopgørelsen i fokus til vurdering af, hvordan ressourcerne er forbrugt i året. Primært bruges 

denne opgave til at udvise ledelsens ansvarlighed overfor årsrapportens aktionærer, også kaldet princi-

pal-agentproblemet.   

Fordelingsopgaven

 

Fordelingsopgaven går ud på, at interessegrupper gerne vil vide noget om virksomhedens evne til at 

fordele overskuddet. Udbytte til investorerne, vederlag til bestyrelsen, vederlag til direktion og løn til 

ansatte er eksempler.   

Niveau 2, kvalitetskrav, omhandler at udfordre begrebet relevans i årsrapporten. Som tidligere nævnt i 

niveau 1, er det vigtigt at medtage alt relevant i årsrapporten, hvor man derimod i niveau definerer, 

hvad der er relevant.  

Fundamentale og supplerende egenskaber, som den finansielle information bør være i besiddelse af, 

for at skabe størst nytteværdi for de primære brugere, beskrives bedst med illustrationen i bilag 14.  

Modellen, jf. bilag 1, indeholder en masse begreber, som er udformet ud fra ÅRL § 11-14. Det vigtige 

i modellen er at tage hensyn til ting som væsentlighed, klarhed, substans, going concern mv., men 

også idéen om, at nytteværdien for regnskabslæseren skal være højere end omkostningen ved at pro-

ducere oplysningen. I relation til opgaven vil f.eks. en følsomhedsanalyse have langt større nytteværdi 

for den primære regnskabslæser end omkostningen ved at producere analysen.  

2.3 Niveau 3-5 i begrebsrammen 

Niveau 3 i begrebsrammen defineres elementerne, som opbygger årsrapporten. Alle poster, som er i 

årsrapporten, skal overholde de generelle definitioner, før man begynder at tænke på indregning og 

måling(niveau 4). Definitionerne er oplistet i ÅRL5.   

Selvom et element overholder dette niveaus definition, er det ikke sikkert, det kan indregnes i årsrap-

porten. Det skal være sandsynligt for virksomheden, at økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå virk-

somheden. Desuden skal det kunne måles troværdig repræsentativt mv., jf. niveau 4.  

                                                     

 

4 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 187 
5 Årsregnskabsloven bilag 1 

 

afsnit c 
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I 2001 blev ÅRL ændret fra et præsentationsorienteret perspektiv til et formueorienteret perspektiv, 

hvorfor ovennævnte definitioner er formueorienteret.  

Som resultat af ændringen i 2001, er resultatopgørelsen i årsrapporten efter 2001 et residual af balan-

cen, og dermed sker ofte alle reguleringer over resultatopgørelsen.  

Niveau 4, indregning og måling, er næste byggeklods til optagelse af poster i årsrapporten. Niveauet 

danner dermed indregningskriterier for, hvornår indtægter/omkostninger skal medtages, eller hvornår 

der må ske indregning af aktiver/passiver.   

For at en regnskabspost skal kunne indregnes i årsrapporten, er det et krav, at den har overholdt reg-

lerne i de førstnævnte niveauer i begrebsrammen.   

IASB beskriver, at 2 indregningskriterier kræves opfyldt, før regnskabsposten er kvalificeret til indreg-

ning i årsrapporten6 : 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil til- eller fragå virksomheden 

2. Posten skal kunne måles troværdigt og repræsentativt til kostpris eller værdi.   

Kapitel 7 i ÅRL beskriver de generelle bestemmelser for indregning og måling, herunder §33, som 

ligeledes indeholder ovenstående krav fra IASB.  

Udover at regnskabsposten skal overholde alle de forrige niveauer, skal regnskabsposten overholde 

lovens detailbestemmelser, herunder klassifikationen(niveau 5) af dem, som det kendes fra årsregn-

skabsloven.   

Hermed er de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten defineret gennem ovenstående. 

Yderligere er der krav om et retvisende billede, som beskrives, jf. nedenstående.  

2.4 Retvisende billede 

Hele begrebsrammen ender ud i, at årsrapporten skal give et pålideligt billede af selskabets aktiver og 

passiver, dens økonomiske stilling samt resultat. Dette betyder, jf. årsregnskabsloven §11, at lovens 

detailbestemmelser kan afviges, hvis ændringen vil betyde, at årsrapporten vil være mere retvisende. 

Hvis årsrapporten afviger fra de generelle regler, er der yderligere retningslinjer for oplysningen af 

denne ændring. 

                                                     

 

6 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 198 
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3. Definitionen af aktiver 

3.1 Forståelse af årsregnskabsloven 

Der findes 4 regnskabsklasser i årsregnskabsloven, A, B, C & D. Regnskabsklasse A er person-

ligdrevet virksomheder, fonde mv., mens B, C & D er anparts- eller aktieselskaber7. Anparts- og aktie-

selskaber adskiller sig ved, om 2 ud af 3 krav er opfyldt. Betingelserne afhænger af omsætning, balan-

cesum samt antal ansatte.   

I henhold til opgaven vil de fleste ikke børsnoterede aktieselskaber være klassificeret som regnskabs-

klasse B, da de har begrænset omsætning og antal ansatte. Balancesummen er højere end betingel-

serne, men da 2 ud af 3 krav skal være opfyldt, vil selskabet blive klassificeret som regnskabsklasse B.  

Regnskabsklasse B er udgangspunktet for de gældende lovbestemmelser for anparts- og aktie-

selskaber, uanset om du aflægger efter klasse B, C eller D. Dette betyder, at hvis et selskab aflægger 

regnskab efter klasse C, skal selskabet overholde reglerne for regnskabskasse B samt de eventuelle 

reguleringer/oplysninger, som regnskabsklasse C påkræver i årsregnskabsloven. I relation til opgaven 

er der f.eks. ikke i regnskabsklasse B krav om pengestrømsopgørelsen, som der er i regnskabsklasse C. 

Dermed skal et regnskab med regnskabsklasse C både overholde reglerne for regnskabsklasse B samt 

overholde reglerne for regnskabsklasse C, og dermed indeholde en pengestrømsopgørelse.  

Derfor kan man kalde årsregnskabsloven for en slags byggeklods, hvor der tillægges mere og mere af-

hængig af, hvilken regnskabsklasse selskabet aflægger efter.   

Årsregnskabsloven definerer ikke alle grundlæggende definitioner i paragrafferne, men i stedet henvi-

ses til bilag 1 i årsregnskabsloven. Bilaget indeholder blandt andet de grundlæggende definitioner, 

som er gældende, hvis de specifikke paragraffer ikke regulerer ud fra disse grundlæggende krav.  

3.2 Definition på aktiver 

Nedenstående er definitionen på aktiver bilag 1 

 

afsnit C i årsregnskabsloven.  

Ressourcer, som er 1)under virksomhedens kontrol, 2)som et resultat af tidligere begivenheder, som forventes at 
3)tilføre virksomheden økonomiske fordele og skal 4)kunne måles pålideligt! (ifølge begrebsrammen i ÅRL) 

Figur 3.2.1 Definition på et aktiv jf. ÅRL bilag 1 

 

afsnit C. 

                                                     

 

7 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, figur 2.4, side 67. 



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 15 af 87   

Jf. ovenstående er der 4 krav, som skal overholdes, for at et aktiv kan indregnes i balancen. Den sidste 

del er ikke hentet direkte fra definitionen, men er et grundlæggende krav fra begrebsrammen. Første 

del handler om, at virksomheden skal have dispositionen over aktivet. Dette er en konkret vurdering, 

som sker på balancedagen. Aktiver, virksomheden først erhverver råderetten over efter balancedagen, 

kan ikke indregnes. Leasede aktiver er derfor et område, hvor man skal være opmærksom på, om virk-

somheden har råderetten over aktivet. Operationel leasing kan ikke indregnes, da selskabet ikke har 

brugsretten over aktivet og dermed ikke råderetten.  

Ved resultat af tidligere begivenheder menes der, at aktivet ikke er tilkommet virksomheden efter 

balancedagen. Virksomheden skal dermed have taget aktivet i brug før eller på balancedagen.   

Yderligere er der krav om, at aktiverne skal tilflyde virksomheden fremtidige økonomiske fordele. Det 

kan både være en reel indtjening(udlejningsejendom) eller en omkostningsbesparelse (egne parke-

ringspladser end lejede). Eller, at aktivet er købt med henblik på salg.  

Punkt 4 er ikke en del af definitionen, jf. bilag 1-afsnit C i årsregnskabsloven, men er et indregnings-

kriterium efter begrebsrammen. Et aktiv skal kunne måles pålideligt for at kunne blive aktiveret. Dvs., 

at kostprisen skal kunne måles nøjagtigt.   

3.3 Anlægsaktiver 

Udover at et aktiv skal overholde de generelle regler for et aktiv, jf. ovenstående, kan der være speci-

elle regler alt efter, hvilken type aktiv det drejer sig om.   

Anlægsaktiver defineres således: 

Aktiver, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for virksomheden. 

Figur 3.3.1 Definition på et aktiv jf. ÅRL bilag 1 

 

afsnit C.  

Aktiver opdeles efter årsregnskabsloven bilag 1 

 

afsnit C i anlægsaktiver og omsætningsaktiver. An-

lægsaktiver er aktiver, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Omsætningsaktiver er derfor akti-

ver, som er købt med henblik på videresalg. I praksis opdeler man aktiverne efter, hvor lang tid ledel-

sen forventer at beholde dem. Forventes det, at selskabet beholder aktiverne i over 1 år, bliver aktiver-

ne klassificeret som anlægsaktiver. Forventes der derimod, at selskabet beholder aktiverne i under 1 

år, er det omsætningsaktiver.   
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I relation til opgaven er det ret væsentligt, hvordan en ejendom er klassificeret i årsrapporten, set fra 

regnskabslæserens synspunkt. En investor er f.eks. interesseret i at vide, om selskabet har til hensigt at 

sælge ejendommen i nær fremtid, for at kunne vurdere på det fremtidige indtjeningsgrundlag.  

Der findes 3 typer anlægsaktiver, hvor kun materialeanlægsaktiver er interessant for opgaven: 

 

Materielle anlægsaktiver 

 

Immaterielle anlægsaktiver 

 

Finansielle anlægsaktiver  

3.4 Materielle anlægsaktiver 

Loven definerer ikke, hvad materielle anlægsaktiver omfatter8. Dette fremgår i stedet af balance-

skemaerne, jf. årsregnskabsloven9. Balanceskemaerne beskriver materielle anlægsaktiver som: 

1. Grunde og bygninger 

2. Produktionsanlæg og maskiner 

3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

4. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver  

Jf. ovenstående er det gjort klart, at investeringsejendomme skal klassificeres som materielle anlægs-

aktiver, hvis det er selskabets hovedaktivitet, og ledelsen forventer at beholde ejendommene over 1 år 

yderligere. Det er dog min overbevisning, at teksten i balancen bør ændres til en mere retvisende tekst, 

afhængig af virksomhedens hovedaktivitet. Hvis det f.eks. er et investeringsselskab, som investerer i 

butikscentre, vil en mere retvisende tekst i balancen under materielle anlægsaktiver være Butiks-

centre .  

3.5 Indregning og måling 

3.5.1 Første indregning 

Første gang aktivet indregnes, skal det gøres til kostpris10, hvilket betyder det kontante vederlag samt 

andre omkostninger i forbindelse med købet, som f.eks. tinglysningsafgift mv.11.   

Der er findes yderligere indregningskrav for regnskabsklasse C & D, som er valgfrie for regnskabs-

klasse B, men som ikke er relevante for opgaven, da disse vedrører egenfremstillede aktiver. 

                                                     

 

8 Regnskabshåndbogen 2010, PWC, side 98. 
9 Årsregnskabsloven bilag 2. 
10 Årsregnskabsloven §36. 
11 Regnskabshåndbogen 2010, PWC, side 99 samt Årsregnskabsloven bilag 1 samt Årsregnskabsloven §40. 
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3.6 Efterfølgende indregning 

Efterfølgende indregning kan ske til enten kostpris eller dagsværdi.  

3.6.1 Kostpris 

Efterfølgende indregning skal som udgangspunkt, jf. årsregnskabsloven §36, indregnes til kostpris, 

med systematiske(lineære) afskrivninger på aktivet efter årsregnskabsloven §43. Afskrivningerne ud-

regnes ud fra den forventede levetid på aktivet, og formålet er at driftsføre omkostningen i takt med 

indtjeningen/levetiden.  

Der er krav om nedskrivning til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den bogførte værdi 

efter årsregnskabsloven §42.   

Modsat nedskrivningspligten er der ikke opskrivningspligt, men dette er en mulighed, jf. nedenstående 

afsnit.  

3.6.2 Dagsværdi 

Besiddes ejendomme med salg for øje som led i virksomhedens hovedaktivitet, kan ejendommen ved 

efterfølgende indregning optages til dagsværdi efter ÅRL § 38 med den betingelse, at den tilhørende 

gæld til aktivet også indregnes til dagsværdi. Dermed er der frivillig regulering til dagsværdi, hvis 

selskabets hovedaktivitet er investering i ejendomme12.   

Folketinget vedtog den 3. juni 2008 forslaget om ændring af årsregnskabsloven13, hvilket betyder, at 

der ikke længere er krav om, at nettoopskrivninger på bygninger(efter §38) skal bindes på bundne re-

server. Med andre ord, kan man fra regnskabsåret 2009 udlodde opskrivninger, foretaget på bygninger. 

Dog stiller selskabsloven krav om, at der ikke må udloddes mere udbytte til aktionærerne, end hvad 

der er forsvarligt. Ledelsen er dermed ansvarlig for, at udbyttet ikke overstiger, hvad der er forsvarligt 

under hensyn til selskabets økonomiske stilling, og ikke sker til skade for selskabet eller dets kredito-

rer.  

                                                     

 

12 Kommentar til årsregnskabsloven 

 

del 1- §38 side 338. 
13http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/nyheder/danskregnskab/nyhederafaeldredato/eb68a0be83f

fd110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

 

& Regnskabshåndbogen 2010, PWC, side 163 

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/nyheder/danskregnskab/nyhederafaeldredato/eb68a0be83f
fd110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm


Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 18 af 87  

Hvis en bygning bliver målt til dagsværdi efter ÅRL §38, er det ikke muligt at afskrive på bygningen, 

da en evt. værdiregulering kommer til udtryk i driften gennem reguleringen til dagsværdi14.  

3.7 Omsætningsaktiver 

Investeringsejendomme, hvor ledelsens hensigt er at frasælge indenfor et år, kan klassificeres som et 

omsætningsaktiv. Alternativt kan posten placeres under materielle anlægsaktiver som en særskilt post, 

hvor regnskabslæseren gøres opmærksom på, at hensigten er at sælge ejendommen. 

Årsregnskabsloven giver mulighed for begge løsninger, og har derfor ikke 100% faste retningslinjer 

for dette eksempel, da det er lidt af en gråzone. Det er min holdning, at hvis et selskab køber/opfører et 

standard boligprojekt, udelukkende med henblik på salg, skal denne klassificeres som et omsætnings-

aktiv med en præsentationslignende Opførte projekter med henblik på salg . Derimod, hvis et selska-

bet køber/opfører et unikt projekt, f.eks. et shoppingcenter, hvor hensigten er at beholde ejendommen i 

10 år og herefter sælge, skal denne klassificeres som et anlægsaktiv. Ved regnskabsåret, hvor det er 

besluttet at sælge inden for 1 år, er det min holdning, at ejendommen skal forblive et anlægsaktiv, hvor 

det præsenteres som Investeringsejendom med henblik på salg . 

3.8 Måling til dagsværdi 

Ved fastsættelsen af dagsværdien af investeringsejendomme henviser ÅRL §38 til bestemmelserne i 

§37, til måling af finansielle aktiver og forpligtelser. Dette medfører en rækkefølge som et hierarki for, 

hvordan der værdiansættes til dagsværdi: 

 

Salgsværdien, der kan konstateres på et velfungerende marked. 

 

Kan salgsværdien ikke umiddelbart konstateres ud fra aktiverne eller forpligtelserne, måles de ud 

fra markedets salgsværdier på aktivernes eller forpligtelsernes enkelte bestanddele. 

 

Eksisterer der heller ikke et velfungerende marked for disse bestanddele, skal dagsværdien så vidt 

muligt måles til en tilnærmet salgsværdi. Dette gøres ved hjælp af den for aktivet eller forpligtel-

sen relevante kapitalværdi, hvis denne kan beregnes ved hjælp af almindeligt accepterede værdi-

ansættelsesmodeller og - teknikker. Da ovenstående punkter kan være svære at måle, ender ledel-

sen ofte med at anvende en af de accepterede værdiansættelsesmodeller og 

 

teknikker. 

 

Kan en tilnærmet salgsværdi ikke beregnes, skal aktivet eller forpligtelsen måles til kostpris.  

Dette betyder, hvis man ikke kan finde salgsværdien i et velfungerende marked, skal man estimere ved 

hjælp af kapitalværdien (f.eks. ved normalindtjeningsmodellen). Ofte er det ikke muligt at finde salgs-

værdien, når der snakkes ejendomme, da markedet kan påvirkes (jf. indledningen) og derfor ikke er 

                                                     

 

14 Årsregnskabsloven §43 
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velfungerende. Der er dog eksempler, hvor man kan snakke om et tilnærmelsesvis velfungerende 

ejendomsmarked. Det er f.eks., hvis en entreprenør bygger 100 ens rækkehuse i et bestemt område og 

de 20 er solgt, så kan man ud fra disse handler værdiansætte dagsværdien tilnærmelsesvis. 

Hvis det hverken er muligt at finde salgsværdien i et velfungerende marked, eller muligt at estimere 

tilnærmelsesvis via værdiansættelsesmetoderne, skal aktivet måles til kostpris.  

4 Redegørelse for værdiansættelse 

Som beskrevet i ovenstående punk,t kan efterfølgende indregning ske til dagsværdi, hvilket oftest er 

valgt anvendt på ejendomme i investeringsselskaber.  

Følgende er de mest anvendte metoder til at værdiansætte investeringsejendomme: 

 

Normalindtjeningsmodellen (også kaldet den afkastbaserede model) 

 

Discounted cash flow modellen  

Uanset hvilken af de to metoder, der bliver anvendt til værdiansættelse af ejendomme, er formålet at 

vurdere, om ejendommene kan sikre fremtidig indtjening til selskabet. Dette er meget væsentligt for 

regnskabslæseren, da vedkommende skal kunne træffe korrekte beslutninger ud fra resultatet af 

opgørelsen.  

Uanset valget af ovenstående metoder giver de begge to samme resultat, hvis de underliggende 

faktorer udregnes nøjagtigt. Altså er der ingen fordel i, set ud fra værdiens endelige størrelse, at vælge 

den ene metode frem for den anden.   

Til opgørelsen af værdiansættelsen af investeringsejendomme ved brug af ovennævnte metoder, er det 

meget relevant at underbygge værdiansættelsen med en følsomhedsanalyse. Dette vil, for regnskabs-

læseren kunne beskrive, hvilken effekt en ændring i de væsentlige faktorer har for årsrapporten. Dette 

vil blive beskrevet i afsnit 4.3. Dermed er det muligt for regnskabslæseren at vurdere på ledelsens 

forudsætninger. Gennemgangen af følsomhedsanalysen ligger under afsnit 4.3. 

4.1 Normalindtjeningsmodellen  

Normalindtjeningsmodellen er en relativ simpel metode at anvende, da den ikke kræver samme 

mængde informationer som f.eks. discounted cash flow modellen. Modellen beregner værdi ved at 

tage faktiske tal fra den reviderede resultatopgørelse og dividere med selskabets afkastningskrav, jf. 

nedenstående formel. Det er dog ikke altid tilfældet, at selskabet bare kan benytte de faktiske tal fra 
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den reviderede resultatopgørelse. Hvis årets nettodriftsresultat er påvirket af engangstilfælde, som 

f.eks. ombygning eller manglende lejeindtægter på grund af en overstået vandskade, giver dette ikke et 

realistisk indtryk af fremtiden. Derfor bør det nettodriftsresultatet, som anvendes i modellen, være ud 

fra et standardiseret år, hvor der ikke er sket udsving15.  

4.1.1 Gennemgang af modellen  

 

Figur 4.1.1.1 kilde16  

Afkastningskravet er selskabets forventning til afkastet af virksomheden. Som det ses i det senere tal-

mæssige eksempel, er der stor forskel på dagsværdien på henholdsvis en afkastningskrav på 5% mod 

6%. Dermed er der risiko for en stor fejlmargin. Hvis selskabet anvender et for lavt afkastningskrav i 

deres beregning, vil dette betyde en højere værdi på ejendommen. Heldigvis bliver der udgivet ob-

jektive vurderinger af 3. mand, som Colliers kvartalsrapport og Erhvervs- og Selskabsstyrelses notat 

om måling, hvor selskaber, revisorer og regnskabslæsere kan få en indikation af en forventet og accep-

teret afkastningskrav.  

En investor fastsætter hovedsageligt sin acceptable afkastningskrav efter 2 faktorer, risikofri rente og 

risiko. CAPM-modellen17 er en matematisk måde at fastlægge ejernes kapitalkrav. Uden en forkromet 

udregning, kan man beskrive ejernes acceptable afkastningskrav som:  

 

Figur 4.1.1.2 kilde18  

Dermed beskriver ovenstående, at en investors acceptable afkastningskrav skal være større, end den 

rente, investoren kunne få ved at sætte det investerede beløb i banken + en risikomargin.  

Risikomargin kan man ikke fastlægge på samme måde, som ved renten, men handler i princippet om, 

hvor risikofyldt investeringen er for investoren. Der er ikke samme risiko ved statsobligationer som 

ved at investere i helt nyt bolig projekt. Risikomarginen er dermed en individuel vurdering. 

                                                     

 

15 Værdiansættelse af investeringsejendomme 

 

anbefalinger til DCF-modellen, Ejendomsforeningen, side 28 
16 Egen udvikling med inspiration af Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark, side 6 
17 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, side 50 
18 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, side 50 
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Flere af overvejelserne er beskrevet under gennemgangen af DCF-modellen, jf. afsnit 4.2.  

4.1.2 Fordele og ulemper ved modellen. 

Beregningsmetoden er et godt, nemt og hurtigt værktøj for ledelsen til at sandsynliggøre værdien på 

ejendommen. 

Modellen stiller høje krav til nøjagtigtheden af det opgjorte driftsresultat. Hvis der forventes udsving i 

nettodriftsresultatet henover de kommende år, er det mere enkelt at administrere discouted cash flow 

modellen.     
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4.1.3 Eksempel på udregning: 

Indtægter

                 
Lejeindtægter 

 
1

           
1.500.000

   
1.500.000

                       
Udgifter

                 

Administrationsomkostninger 2

   

-80.000

     

Andre driftsomkostninger 2

     

-250.000

     

Vedligeholdelse 2

         

-75.000

   

-405.000

                       

Nettodriftsresultat 3

           

1.095.000

                                             

Værdi af ejendommen ved afkastningskrav : 

      

5,00% 4

                 

21.900.000

 

5,25% 

                  

20.857.143

 

5,50% 

                  

19.909.091

 

5,75% 

                  

19.043.478

 

6,00% 

                  

18.250.000

 

6,25% 

                  

17.520.000

 

6,50% 

                  

16.846.154

 

6,75% 

                  

16.222.222

 

Figur 4.1.3.1 kilde : Egen udvikling  

Alle tal i dette eksempel er fiktive.  

Referencerne 1 & 2 er tal, som i den virkelige verden ville blive hentet direkte fra den reviderede re-

sultatopgørelse. Reference 1 er omsætningen på investeringsejendommen, altså huslejen. Derimod er 

reference 2 driftsudgifterne, som er tilknyttet investeringsejendommen. Reference 3 er udelukkende en 

sammentælling. 

Længere nede i eksemplet er der oplistet forskellige afkastningskrav (reference 4), hvor den ene er 

markeret med grøn. Beregningsmodellen, som tidligere nævnt, udregnes ved at dividere netto-

driftsresultatet med den fastsatte afkastningskrav. I ovenstående eksempel er afkastningskravet på 6% 

markeret, hvilket indikerer, at investeringsejendommen har en værdi på 18.250 t.kr ved det valgte 

afkastningskrav. 

Når man benytter denne metode, skal der vurderes på, hvilket niveau er passende for afkastnings-

kravet. Hvis selskabet ønsker at påvirke ejendomsvurderingen til en højere værdi, kan de argumentere 

for en langt lavere afkastningskrav, end hvad der er retvisende. En god måde at bekræfte deres valg af 
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afkastningskrav er, som tidligere nævnt, Colliers kvartalsrapport og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 

notat om måling af ejendomme19 

4.2 Discounted cash-flowmodellen  

Discounted cash flow modellen, senere omtalt som DCF-modellen, er en langt mere avanceret metode 

til at værdiansætte ejendomme på. Modellen tager udgangspunkt i budgettet, og tager forbehold for 

periodens ændringer i lejeaftalerne, afkastningskrav og inflation.  

I forbindelsen med anvendelsen af discountes cash flow modellen gennemgås beregningerne i 5 trin20: 

1. Beregning af cash flowet i budgetperioden 

2. Tilbagediskontering af cash owet fra budgetperioden 

3. Udregning af terminalværdi 

4. Tilbagediskontering af terminalværdi 

5. Beregning af ejendommens værdi  

4.2.1 Gennemgang af modellen 

Trin 1 : Beregning af cash flowet i budgetperioden

 

Første del af beregningen tager udgangspunkt i budgettet for de kommende år. Det er vigtigt, at bud-

gettet indeholder forhold som tomme lejemål (tomgang), forventet lejestigning i form af normal stig-

ning samt ekstra leje ved udvidelse på indtægtssiden. Omkostningssiden skal indeholde ejendoms-

skatter og andre driftsomkostninger, indretningsomkostninger, samt forventet tomgang. Tomgang er 

nævnt 2 gange, da modellen beskriver, at man skal tage indtægter med for tomme lejemål og fratrække 

samme beløb som en omkostning. Dermed en nul-effekt ang. tomgang, som udelukkende tjener læse-

rens behov, så de kan se, de fremtidige økonomiske fordele, der kan udnyttes.  

Modsat normalindtjeningsmodellen skal denne model hvert år indeholde den forventede udvikling i 

året, både på indtægts- og omkostningssiden. Indtægterne og omkostningerne fratrækkes hinanden og 

ender dermed ud i cashflowet for hvert år. Dette ses i eksemplet under afsnit 4.2.3.1, med referencerne 

1,2,3 (markeret med rødt).  

Der er lidt uklarheder mellem ÅRL og IAS om, hvor mange kommende indtægter/omkostninger der 

må medtages i denne model21. Det er helt klart min vurdering, at ÅRL tillader flere kommende indtæg-

                                                     

 

19 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme 
20 Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark - www.ejendomsforeningen.dk 
21 Omtales yderligere under afsnit 5.2 & 8.2 

http://www.ejendomsforeningen.dk
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ter/omkostninger medtaget i modellen end IAS22. Endvidere beskriver Ejendomsforeningen Danmark23 

at indtægter kan forhøjes med den forventede prisudvikling.  

Budgetperiodens længde fastsættes efter særlige forhold, der er i forbindelse med ejendommen. Dette 

kan f.eks. være igangværende eller nye investeringer og effekten af disse, som kan indregnes inden 

budgetperiodens udløb24. Derfor er det vigtigt, at budgetperioden løber indtil det forventes, at ejen-

dommen er stabiliseret, altså hvor året må blive betragtet som et normalt år.  

Trin 2 : Tilbagediskontering af cash owet fra budgetperioden

 

Efter beregning af cashflowet i budgetperioden skal resultaterne for hvert år tilbagediskonteres til år 

nul. Diskonteringsrenten er ikke givet på forhånd, da denne ikke sådan lige er til at fastlægge. Dis-

konteringsfaktoren er et udtryk for nutidsværdien af fremtidige pengestrømme 

 

under hensynstagen 

til risikofri rente og risikotillæg. Diskonteringsrente er som reelt forskellig fra ejendom til ejendom, 

trods der kan være flere næsten identiske ejendomme i porteføljen.   

Diskonteringsrenten i DCF-modellen fastsættes grundlæggende ud fra den tankegang, at det skal være 

et udtryk for den risikofrie rente med tillæg af et ejendomsspecifikt risikotillæg25. Den risikofrie rente 

kan tage udgangspunkt i 10-årig statsobligation, mens risikotillægget er sværere at definere. Der er 

flere faktorer, der skal tages hensyn til ved fastlæggelse af risikotillægget, som i bund og grund stam-

mer fra markedsvilkårene. Nedenfor gennemgåes de hensyn, som bør tages, når man skal fastlægge 

risikotillægget og dermed i sidste ende, diskonteringsrenten.  

Typen af ejendommen har en stor betydning, da risikoen er forskellig fra bolig, butik, kontor eller 

andre typer af ejendomme. Beliggenheden af ejendommen spiller ligeledes en væsentlig rolle i fast-

læggelsen, da ejendommene har forskellige risiko pga. muligheden for udlejning og videresalg, alt 

efter hvor attraktivt stedet er. En ejendom i centrum af København har en anden risiko for udlejning og 

videresalg end en ejendom i provisen. Af de ejendomsrelaterede faktorer er til sidst udbud og efter-

spørgsel, hvor et marked typemæssigt og geografisk kan påvirke diskonteringsrenten både positivt og 

negativt.   

                                                     

 

22 Udover henvisninger herover, understøttes dette af Ejendomsforeningen 

 

værdiansættelse af investerings-

ejendomme, udgivet oktober 2010, side 58&59. 
23 Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark - www.ejendomsforeningen.dk, side 7 
24 Værdiansættelse af investeringsejendomme 

 

anbefalinger til DCF-modellen, Ejendomsforeningen, side 27 
25 Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark, side 11 

http://www.ejendomsforeningen.dk
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Ejendomsforeningen Danmark nævner endnu nogle ejendomsrelaterede faktorer, som er lejers boni-

tet26. Dette er lejernes finansielle styrke, som kan udgøre en driftsrisiko. Dette varierer dog meget med 

ejendommens beliggenhed, da der ved en god beliggenhed er mindre risiko for tomgang. Punktet til-

deles derfor ikke den store betydning.  

Endvidere bør der tages hensyn til risikofaktorer fra det makroøkonomiske, som er faktorer som BNP 

og inflation.  

Efter fastsættelsen af diskonteringsrenten, tilbagediskonteres hvert af årenes cash flow til år nul med 

den valgte diskonteringsrente.  Dette ses i eksemplet under afsnit 4.2.3.1, med referencerne 4,6 (mar-

keret med rødt).   

Selve udregningen foregår ved, at hvert af årets cashflow tilbagekonteres til nul. Dette gøres ved hjælp 

af nedenstående formel :  

 

Figur 4.2.1.1 kilde27  

Grunden til at man opløfter i n-1, er at det er forudsat, at lejen er forudbetalt, og dermed tilbage-

diskonterer man ikke det første år.  

Trin 3 : Udregning af terminalværdi

 

For at kunne beregne terminalværdi skal forrentningskravet først findes. Såfremt der ikke er indregnet 

omkostninger til nye investeringer eller taget forbehold for kontraktmæssige ændringer, der forventes 

at kunne ændre ejendommens underliggende risiko, bør der ikke være forskel på diskonteringsrenten 

(eksklusive inflation) i budgetperioden og forrentningskravet i terminalåret28. Forudsætningerne for 

udregningen af forrentningskravet er dermed de samme som ovenstående afsnit.  

Dette vil sige, at forrentningskravet, forudsat ovenstående, er diskonteringsrenten + indflydelsen af 

inflation. I eksemplet under afsnit 4.2.3.1 er brugt et forrentningskrav, der er under diskonterings-

renten for at vise inflationen.   

                                                     

 

26 Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark, side 11 
27 Egen udvikling med inspiration af Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark, side 8 
28 Værdiansættelse af investeringsejendomme 

 

anbefalinger til DCF-modellen, Ejendomsforeningen, side 29 
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For at beregne terminalværdien tages udgangspunkt i ovenstående udregnet cashflow i terminal år, og 

deler med forrentningskravet. Dette ses i eksemplet under afsnit 4.2.3.1 med referencen 7 (markeret 

med rødt).  

Trin 4 : Tilbagediskontering af terminalværdi

 

Terminalværdien skal herefter tilbagediskonteres til år nul, som gøres på nøjagtigt samme måde som 

tilbagediskonteringen af det årlige cashflow, jf. trin 2. Dette ses i eksemplet under afsnit 4.2.3.1 med 

referencen 8 (markeret med rødt).  

Trin 5 : Beregning af ejendommens værdi

 

Ejendommens værdi beregnes herefter som summen af det tilbagediskonterede cashflow fra budgetpe-

rioden og den tilbage diskonterede terminalværdi. Dette ses i eksemplet under afsnit 4.2.3.1 som den 

endelige dagsværdi på 18,9 mio.kr.  

4.2.2 Fordele og ulemper ved modellen. 

Fordelen ved DCF-modellen er, at den tager højde for udsving i budgetperioden. Dvs. hvis selskabet 

har en igangværende ombygninger eller påtænker at lave renovation på bygningen, kan DCF-modellen 

danne en mere overskuelig beregning af dagsværdien.  

Ulempen ved DCF-modellen er, at den kræver langt flere overvejelser end normalindtjenings-

modellen.    
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4.2.3 Eksempel på udregning : 

Forudsætningerne for nedenstående eksempel er : 

Lejeindtægterne og administrationsomkostningerne stiger med 3% om året. Andre driftsomkostninger 

stiger med 4% om året, mens vedligeholdelse stiger med 2%. 

        

År 1

 

År 2

 

År 3

 

År 4

 

År 5

 

Terminal år

 

Indtægter

         

Lejeindtægter  1

         

1.500.000

 

1.545.000

 

1.591.350

 

1.639.091

 

1.688.263

 

1.738.911

                             

Udgifter

                     

Administrationsomkostninger 2

   

-80.000

 

-82.400

 

-84.872

 

-87.418

 

-90.041

 

-92.742

 

Andre driftsomkostninger 2

     

-250.000

 

-260.000

 

-270.400

 

-281.216

 

-292.465

 

-304.163

 

Vedligeholdelse 2

         

-75.000

 

-76.500

 

-78.030

 

-79.591

 

-81.182

 

-82.806

                             

Cash flow 3

       

1.095.000

 

1.126.100

 

1.158.048

 

1.190.866

 

1.224.575

 

1.259.200

                             

Diskonteringsrenten 4

 

8,50% 

            

Forrentningskrav

 

5

   

6,00% 

                                        

Tilbagediskonterede værdier : 

                

År 1 6

                   

1.095.000

     

År 2 6

                   

1.037.880

     

År 3 6

                   

983.710

     

År 4 6

                   

932.338

     

År 5 6

                   

883.622

     

Summen af tilbagediskonterede værdier fra budgetperioden 

    

4.932.551

                             

Terminalværdi 7

     

20.986.665

           

Tilbagediskonteret terminalværdi 8

 

13.957.086

         

13.957.086

                             

Dagsværdi af ejendommen jf. discounted cash flow modellen 

    

18.889.636

 

Figur 4.2.3.1 kilde : Egen udvikling 

Henvisningerne er forklaret, jf. ovenstående afsnit.  

4.3 Følsomhedsanalyser 

Som tidligere beskrevet, er en følsomhedsanalyse en rigtig god måde at underbygge værdiansættelsen i 

årsrapporten. Dette giver hurtigere og et mere overskueligt overblik for regnskabslæseren, over hvil-

ken effekt en ændring i de væsentlige faktorer har på årsrapporten. Det meget veloplyste regnskab 

indeholder derfor en følsomhedsanalyse.  
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Hvis der tages udgangspunkt i en følsomhedsanalyse, hvor den afkastbaserede model er anvendt, er 

den væsentligste faktor dermed afkastkravet. Derfor vil udgangspunktet være at vise effekten på resul-

tat, aktiverne og egenkapitalen, som efter min vurdering, er relevant for regnskabslæseren ved ændring 

af afkastkravet.  

Gennem min research er det konstateret, at flere årsrapporter29 enten ikke oplyser det anvendte ud-

gangspunk af afkastkrav i følsomhedsanalysen, eller ikke medtager de, efter min vurdering, relevante 

effektændringer. Desuden er det observeret, at intervalændringen er alt for høj, da der flere steder an-

vendes en ændring på 0,50% vedrørende afkastkravet. En ændring på 0,50% er meget høj, og et langt 

bedre samt kvalificeret bud er, at ændringen på et interval bør ligge på 0,25%.  

Følsomhedsanalyse - i 1.000 kr. 
Afkastkrav 5,50% 5,75% 6,00% 6,25% 6,50% 

              

Teoretisk resultat 1.454 588 -205 -935 -1.609 
Teoretisk dagsværdi 19.909 19.043 18.250 17.520 16.846 
Teoretisk egenkapital 11.454 10.588 9.795 9.065 8.391 

Figur 4.2.3.2 kilde : Egen udvikling, med udgangspunkt i figur 4.2.3.1  

Ovenstående er et bud på en følsomhedsanalyse, som efter min vurdering, er veloplyst, da den inde-

holder de relevante teoretiske udregninger, anvendt afkastkrav samt et godt interval af ændringen af 

afkastkravet.  

Efter lovændringen 3. juni 2008 blev §53, stk.2 litra b tilføjet i årsregnskabsloven, der beskriver, at 

selskaber med investeringsaktiver, som aflægger efter §38, skal oplyse om forudsætningerne for den 

valgte beregningsmetode. Med henvisning til §12 om de almindelige kvalitetskrav er det Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen holdning, at følsomhedsanalyse kan være relevant30.   

5 Redegørelse for den regnskabsmæssige regulering 

Under dette afsnit vil en redegørelse af den regnskabsmæssige regulering, der opstår, når et aktiv re-

guleres til dagsværdi, blive beskrevet. Afsnittet vil blive opdelt i reguleringen, jf. årsregnskabsloven 

og kort referere til IAS36. Under årsregnskabsloven vil både kostpris og dagsværdi blive gennemgået. 

Begge dele vil indeholde beskrivelse af, hvordan hver af standarderne påvirker resultatopgørelsen, 

                                                     

 

29 F.eks. Correll Holding ApS 2007 og Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a 2009/2010 
30 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme 
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aktivet og egenkapital ved regulering til dagsværdi. Til sidst vil en delkonklusion med fordele og 

ulemper ved de to standarder blive beskrevet.  

Der vil udelukkende ses på lovgivningen vedrørende ejendomme.  

5.1 Årsregnskabsloven 

Jf. årsregnskabsloven kan selskaber, hvis hovedaktivitet er investeringsejendomme, vælge løbende at 

regulere investeringsejendomme til dagsværdi efter ÅRL §38. Det er dermed muligt at have investe-

ringsejendommen stående til kostpris med fradrag for afskrivninger eller til dagsværdi. De regn-

skabsmæssige reguleringer ligner ikke hinanden, som følge af de to indregningsprincipper, hvorfor 

nedenstående er opdelt i 2 afsnit. 

5.1.1 Kostpris 

Første indregning

 

Som tidligere beskrevet, skal anlægsaktiver første gang indregnes til kostpris efter ÅRL §36. Ved ef-

terfølgende indregning kan aktivitet, hvis selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed, regule-

res løbende til dagsværdi efter ÅRL §38.  

Efterfølgende indregning

 

Afskrivninger 

Hvis selskabet enten ikke er klassificeret som en investeringsvirksomhed, eller vælger at indregne 

efterfølgende til kostpris, skal der afskrives over brugstiden efter ÅRL §43. Afskrivningerne, som er 

systematiske, er et udtryk for den værdiforringelse, der sker i takt med indtægterne. Når der snakkes 

ejendomme, afskrives der udelukkende på bygningen, da man er af den opfattelse, at grunden som 

udgangspunkt ikke værdiforringes.  

Reguleringen af afskrivninger påvirker aktivets værdi negativt samtidig med, at afskrivningen bliver 

en negativ værdiregulering i resultatopgørelsen. Afskrivningen afspejler omkostningen for selskabet 

vedrørende den del af omsætningen, der er medregnet i perioden. Reguleringen har dermed ingen di-

rekte påvirkning på egenkapitalen, før årets resultat bliver disponeret.  

Opskrivninger 

Ved indregning til kostpris er det også muligt at opskrive til dagsværdi efter ÅRL §41. Der forefindes 

intet krav om, at selskabet skal foretage opskrivninger eller at værdireguleringen skal være varig. 

Dermed er det et valg, ledelsen tager, om de vil opskrive eller ikke. Til gengæld er engangsopskriv-
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ninger ikke tilladte, hvorfor selskabet med jævne mellemrum (senest til regnskabsaflæggelsen) skal 

vurdere opskrivningen.  

Reguleringen af opskrivninger påvirker aktivets værdi positivt, men modsat afskrivninger, så føres der 

ingen værdiregulering i resultatopgørelsen. Derimod skal modposten posteres direkte på egenkapital 

som Reserve for opskrivning med fradrag for udskudt skat31. Dette betyder, at opskrivningen ikke 

har en indtægt i resultatopgørelsen, samt at effekten af opskrivningen ikke kan udloddes til aktionæ-

rerne.  

Nedskrivninger 

Modsat opskrivninger er der ifølge årsregnskabsloven krav om at nedskrive til genindvendingsværdi, 

jf. nedenstående figur. 

§ 42. Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37 eller 38, skal nedskrives til en lavere 

genindvindingsværdi. 

Figur 5.1.2 kilde : årsregnskabsloven §42.  

Ovenstående betyder altså, at der skal laves en nedskrivningstest for at kunne vurdere, om aktivet skal 

nedskrives til en lavere genindvendingsværdi. Modsat IAS36 indeholder årsregnskabsloven ingen krav 

om en specifik årlig nedskrivningstest, idet sådanne aktiver altid skal afskrives, jf. ÅRL §43. Dermed 

skal selskaber kun foretage en reel nedskrivningstest, hvis der er indikationer på værdiforringelse.  

Dette forklares bedst med nedenstående model:    

Er der eksterne/interne indikationer på et 
nedskrivningsbehov ?    

   

Ja   Nej    

 

Foretag en vurdering af gen-
indvindingsværdi   

Der foretages ikke yderligere  

           

Den højeste af       

Kapitalværdi  Nettosalgsprisen   

Figur 5.1.3 Egen tilvirkning med inspiration af regnskabshåndbogen 2010, side 181, PWC.  

Derfor er det første spørgsmål, selskabet skal stille sig selv, om der er nogle interne eller eksterne fak-

torer, som indikerer, om aktivets værdi er forringet. Årsregnskabsloven indeholder hverken en liste 

                                                     

 

31 Regnskabshåndbogen 2010, PWC, side 101 
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med konkrete indikationer eller konkret henvisning til IAS36, men da IAS36 indeholder en god be-

skrivelse af indikationer på nedskrivningsbehov, henvises til næste afsnit.   

Hvis der er indikationer på et nedskrivningsbehov, skal der laves en nedskrivningstest, hvorimod hvis 

der ingen indikationer er på et nedskrivningsbehov, foretages ikke yderligere.    

Årsregnskabsloven definerer32 nedenstående begreber til nedskrivningstesten:  

Genindvendingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdien og salgsværdien fratrukket de forventede 

omkostninger ved et salg.  

Kapitalværdien på et aktiv er den tilbagekonterede værdi (nutidsværdien) af fremtidige nettoindbeta-

linger. Metoden er tidligere beskrevet som Discounted cashflowmodellen, og er hvad selskabet for-

venter at kunne få af pengestrømme på aktivet.  

Salgsprisen på et aktiv er, hvad aktivet kan sælges til på balancedagen.   

Ovenstående skal dermed forstås ved, at hvis genvindingsværdien (højeste af kapitalværdien eller 

salgsprisen) er lavere end den bogførte værdi, skal der nedskrives med forskellen imellem dem. Mod-

sat opskrivninger er der krav om at foretage nedskrivning.  

Reguleringen på en nedskrivning påvirker aktivets værdi negativt, samtidig med at nedskrivningen 

bliver en negativ værdiregulering i resultatopgørelsen. Reguleringen har dermed ingen direkte påvirk-

ning på egenkapitalen, før årets resultat bliver disponeret.  

5.1.2 Dagsværdi 

Første indregning

 

Som tidligere beskrevet, skal anlægsaktiver første gang indregnes til kostpris efter ÅRL §36, uanset 

om det efterfølgende reguleres til dagsværdi eller med fradrag for afskrivninger. Første gang en ejen-

dom indregnes, må den uden lige være et udtryk for dagsværdien, da det er værdien, selskabet lige har 

givet for ejendommen.  

                                                     

 

32 Bilag 1C i årsregnskabsloven vedrørende årsregnskabsloven elementer 



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 32 af 87  

Afskrivninger

 
Betegnelsen afskrivninger

 
findes ikke ved aktiver, som løbende reguleres til dagsværdi. Når et aktiv 

løbende reguleres til dagsværdi, er værdien hele tiden et udtryk for værdien på ejendommen. Eventuel-

le værdiforringelser eller slid er dermed med i reguleringen til dagsværdi.  

Op- og nedskrivninger

 

Modsat reglerne ved ejendomme optaget til kostpris med fradrag for afskrivninger, skal der ikke læn-

gere bindes værdireguleringer (efter §38) på egenkapitalen. Som tidligere beskrevet, vedtog folketin-

get lovforslaget af 3. juni 2008, hvor det blandt andet fremgik, at investeringsselskabet ikke skulle 

binde opskrivninger på egenkapitalen. Dermed sidestilles ejendomme med aktierne, og aktionærerne 

kan nu udlodde udbytte på grundlag af en regulering til dagsværdi på ejendomme.   

5.2 IAS36 

IAS36 er en langt mere detailreguleret bestemmelse for værdiansættelse af ejendomme end årsregn-

skabsloven.   

Som udgangspunkt burde de to regelsæt ligne hinanden, da ÅRL s overordnede bestemmelser svarer 

til IAS 3633. Dog er der sket flere løbende opdateringer af IAS, hvorfor der er små forskelle.   

De regnskabsmæssige reguleringer der sker, er dermed ens, hvorfor der ikke foretages samme gen-

nemgang som i ÅRL.  

I henhold til investeringsejendomme er der to steder, hvor årsregnskabsloven og IAS adskiller sig.   

1. Hovedaktivitet

  

Jf. IAS kan en virksomhed vælge at indregne investeringsejendomme til dagsværdi, hvor ÅRL 

kun kan indregne investeringsejendomme til dagsværdi, i det omfang det hidrører fra hovedak-

tiviteten34. Dermed kan årsrapporter, der aflægger efter IAS, hvis hovedaktivitet ikke er investe-

ringsejendomme, regulere køb af investeringsejendom til dagsværdi. Så hvis f.eks. et selskab, 

hvis hovedaktivitet er handel med værdipapir, køber en ejendom med en henblik på salg, kan 

selskabet efter ÅRL ikke regulere til dagsværdi efter §38, mens selskabet kan, jf. IAS. Selskabet 

kan dog opskrive til dagsværdi efter ÅRL §41, men opskrivningen vil dermed blive en bunden 

reserve. 

                                                     

 

33 Regnskabshåndbogen 2010, side 182, PWC 
34 Regnskabshåndbogen 2010, side 36, PWC 
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2. Nedskrivningstest

  
Ved nedskrivningstest er der to forhold, som er anderledes ved IAS kontra ÅRL. Som tidligere 

nævnt, skal der ikke føres en egentlig nedskrivningstest hvert år, jf. ÅRL, hvis der ikke er inter-

ne eller eksterne indikationer på et nedskrivningsbehov. I IAS skal der uanset de interne og eks-

terne indikationerne altid foretages en egentlig nedskrivningstest på investeringsejendomme35.     

Endvidere er der en lille forskel ved opgørelsen af kapitalværdien, da IAS tillader mindre frem-

tidige omstruktureringsomkostninger36. Ifølge IAS kan selskabet ikke medtage effekten af om-

struktureringer, som ikke er forpligtet på balancedagen. Hvorimod man i flere tilfælde kan med-

tage disse efter ÅRL. Begge tillader, at indtægterne forbundet med omstruktureringen, medta-

ges37.  

Som tidligere nævnt, ligner IAS36 og ÅRL hinanden på mange punkter, forskellen er beskrevet her 

over. Uanset om der laves en nedskrivningstest hvert år (krav i IAS), eller der kun vurderes på et ned-

skrivningsbehov (ÅRL), skal der vurderes på interne og eksterne faktorer. Bedste beskrivelse af disse 

står anført i IAS 36. Derfor er det normal praksis, at når man efter ÅRL vurderer et nedskrivningsbe-

hov, tager udgangspunkt i nogle af de indikationer, som er oplistet i IAS 36.  

Interne indikationer Eksterne indikationer 

 

Et aktiv er fysisk beskadiget 

 

Et aktiv anvendes ikke længere i driften eller 

anvendes i mindre omfang end planlagt 

 

Anvendelsen af et aktiv er ændret væsentligt eller 

er planlagt ændret væsentligt 

 

Der er planlagt afvikling eller omstrukturering af 

et forretningsområde 

 

Et aktiv forventes afhændet tidligere end oprinde-

ligt planlagt 

 

Et aktivs oprindeligt vurderede brugstid er forkor-

tet 

 

Indtjeningen fra et aktiv eller gruppe af aktiver 

lever ikke op til forventningerne 

 

Der forventes faldende indtjening fra et aktiv eller 

gruppe af aktiver i fremtiden. 

 

Et aktivs markedsværdi er faldet mere end forven-

tet 

 

Væsentlige ændringer i den teknologiske udvik-

ling, der kan få negativ effekt på indtjeningen 

 

Væsentlige ændringer i markedet for virksomhe-

dens produkter, der kan få en negativ effekt på 

indtjeningen 

 

Væsentlige ændringer i de lovgivningsmæssige 

rammer, der kan få en negativ effekt på indtjenin-

gen 

 

Stigende renteniveau eller afkastkrav, der ikke 

kan overvæltes på stigende salgspriser eller 

mængder 

Figur 5.2.1 Egen tilvirkning med inspiration af IAS  

                                                     

 

35 Regnskabshåndbogen 2010, side 182, PWC 
36 Regnskabshåndbogen 2010, side 37, PWC 
37 Udover henvisninger herover, bakkes dette op af Ejendomsforeningen 

 

værdiansættelse af investeringsejen-

domme, udgivet oktober 2010, side 58&59. 
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6 Perspektivering af ejendomsmarkedet i årene 2005 - 2010 

For senere i afsnit 8.4 at kunne forstå udviklingen i de udvalgte årsrapporter, er det vigtigt at analysere 

på den generelle udvikling i ejendomsmarkedet. Derfor skal der fra et makroøkonomisk synspunkt ses 

på de vigtigste elementer, som efter min vurdering er nedenstående:  

 

Udbud  

Hvordan er udbuddet i markedet i perioden ? 

 

Efterspørgsel  

Hvor stor er efterspørgselen i markedet i perioden ? 

 

Rente 

Hvordan er renteniveauet, og dens udvikling ? Er der nogen specielle tendenser i markedet ? Er 

der sket ændringer og nye låne muligheder, som kan have påvirket markedet i perioden ? 

 

BNP 

Hvordan er landets samlede BNP i perioden ? 

 

Politik 

Er der nogen politiske tiltag i perioden, som påvirker udviklingen i en bestemt retning ?  

Jf. afsnit 1 har ejendomsmarkedet været turbulent de seneste 5 år. Det er fundet relevant at inddele 

denne udvikling i 3 hovedoverskrifter, hvor der til sidst opsummeres på dem alle i punkt 6.4. 

Der vil som udgangspunkt kun blive perspektiveret på ejendomsmarkedet i årene 2005 til 2010, på 

investeringsejendomme med primært formål til kontor- og butiksudlejning.  

6.1 Udviklingen på ejendomsmarkedet i perioden 2005 

 

2006 

Årene 2005-2006 bærer stærkt præg af en optimisme på ejendomsmarkedet. I slutningen af 2004 be-

skrives ejendomsmarkedet ifølge eksperterne som værende stabilt i 200438, og forsætter med men 

markedet løsnes formentlig først i 2006 . Kurt fra Saldolin Albæk beskriver altså, at de forventer en 

stigning i 2006. Endvidere forsættes der med, at der er en ringe efterspørgsel på kontorlejligheder, 

hvorfor der er påbegyndt konvertering i markedet fra kontor til bolig. 

Trods ovenstående vender udviklingen allerede i slutningen af 2005, hvor der sker store ændringer i 

ejendomsværdierne39. 

                                                     

 

38 Kurt Albæk - http://www.business.dk/diverse/ejendomsmarkedet-vender-foerst-i-2006

 

39 http://www.business.dk/diverse/boligpriserne-fik-forrygende-stigning-sidste-aar

 

http://www.business.dk/diverse/ejendomsmarkedet-vender-foerst-i-2006
http://www.business.dk/diverse/boligpriserne-fik-forrygende-stigning-sidste-aar
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En spændende faktor i 2005-2006 er renteniveauet for boligejerne, set i forhold til forbrugernes ind-

komst. I 2005 havde boligejerne den laveste rente i forhold til deres indkomst, set i årrækken 1993 

 
200740. I 2006 steg renten i forhold til indkomst til 2004 niveau (anden laveste i årrækken). Selvom 

dette ikke direkte har en betydning på markedet for butikker, giver det en forståelse for udviklingen. 

Hvis konjunkturen blandt befolkningen stiger, vil det indirekte påvirke forventninger på detailhandel 

og derfor senere ejendomsværdien. 

Man mener, at obligationsrenten er et udtryk for realkreditmarkedet. Ifølge opgørelse af obligations-

renten fra Realkreditrådet beskrives, at renten i årene 2005-2006 ligger anden lavest i perioden 1998 til 

201041.  

Bruttonationalproduktet(BNP) i perioden 2005-2006 er ifølge Danmarks Statistisk henholdsvis 1,8%, 

1,9% i perioden42. Det er normal visdom43, at hvis BNP har en årlig vækststigning på 2 2,5%, beteg-

nes dette som en stabil vækst i landet. BNP på over 2,5% vil betegnes som opsving i perioden (højkon-

junktur), mens en vækststigning under 2% betegnes som lav (lav konjunktur). Som tidligere nævnt, er 

BNP derfor ikke helt på niveau med betegnelsen for en stabilvækst.   

Konklusionen på denne periode er dermed, at perioden bærer stærkt præg af optimisme i markedet. 

Trods den relativt lave vækst i BNP stiger aktiemarkedet, da man forventer en stigning i fremtiden. 

Desuden kan det være pga., at der ofte går lidt tid, før udsving kan ses på BNP. En investering i aktier 

i de børsnoterede danske selskaber i ejendomsbranchen har således været det rene guld samt Og 

havde man valgt kombinationen af investeringsejendomme og ejendomsudvikling hos Keops, som 

også formidler individuelle ejendomsinvesteringer, ville man nu have haft en kursgevinst på hele 750 

procent, hvis man havde købt aktier 1. januar 2005. 44. Disse to citater fra avisartiklen beskriver rime-

lig nøjagtigt hvilken forventning, der ligger bag ejendomsmarkedet i denne periode.   

                                                     

 

40 Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 

Økonomisk Tema : Bolig markedet og boligejernes økonomi, nr. 9, april 

2010, side 15. 
41 Realkreditraadet, Obligationsrente (tidl. Byggerente), hentet fra deres hjemmeside www.realkreditraadet.dk 
42 www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx

 

43http://books.google.dk/books?id=RKqGLyOXeNYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=bnp+stigning+god&sourc

e=bl&ots=XBnHBRrcQS&sig=PTbdqdZO_QFGDrLSJXIbaOdRXgo&hl=da&ei=oQDdTKjHGdHtsgbuxZGLD

A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=bnp%20stigning%20g

od&f=false

 

44 http://www.business.dk/diverse/de-danske-ejendomsaktier-er-det-rene-guld

 

http://www.realkreditraadet.dk
http://www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx
http://books.google.dk/books?id=RKqGLyOXeNYC&pg=PA288&lpg=PA288&dq=bnp+stigning+god&sourc
e=bl&ots=XBnHBRrcQS&sig=PTbdqdZO_QFGDrLSJXIbaOdRXgo&hl=da&ei=oQDdTKjHGdHtsgbuxZGLD
A&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBUQ6AEwAA#v=onepage&q=bnp%20stigning%20g
http://www.business.dk/diverse/de-danske-ejendomsaktier-er-det-rene-guld
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6.2 Udviklingen på ejendomsmarkedet i perioden 2007 

 
3 kvartal 2008 

Som det ses i perioden op til 2007, sker der en stor udvikling i priserne på ejendomsmarkedet. Det 

farlige ved den hurtige ændring er, at friværdien stiger. Bankerne havde i perioden op til finanskrisen 

belånt i denne friværdi45, uanset om lånet var til privatforbrug eller udbygning af huset.  

Ved lovændring af 3. juni 2008 blev det interessant at opskrive investeringsejendomme i årsrapporten, 

på årsrapporter som påbegyndtes efter 1. september 2008. Dvs. at årsrapporter, der følger kalenderåret, 

først kunne benytte sig af nedenstående i regnskabsåret 2009. Ændringen til ÅRL §38 er, at investe-

ringsejendomme ikke længere har krav om at binde opskrivningsreserver fra opskrivningen til dags-

værdi af ejendomme på egenkapitalen. Dette vil sige, at opskrivninger, foretaget på ejendomme, kan 

udloddes til aktionærerne, som tidligere ikke var muligt.   

I perioden op til finanskrisen opstod der en tendens blandt ejendomsspekulanter46 til at forbedre deres 

værdier og muligheder for at låne penge. Ejendomsspekulanter solgte ejendomme til hinanden til op-

skruet værdier47. Om det var hensigten senere at udlodde disse opskrivninger pga. ovenstående lovæn-

dring, kan man kun gætte på. Krisen indtraf inden, ejendomsspekulanterne fik mulighed for dette. Ved 

denne metode påvirkede disse ejendomsspekulanter markedet på et falsk grundlag, da disse handler 

indirekte påvirkede det samlede marked. Handlerne kaldes falske, da de to parter ikke er uafhængige 

og sælger med det fælles formål, at få en høj værdi. Men der er egentlig ikke penge mellem de to par-

ter, da de i realiteten bytter ejendomme. Modsat aktiemarkedet kan man ikke tale om et helt perfekt 

marked på ejendomme. Ejendomme handles i mindre antal, og de handler danner grundlag for for-

ventningerne af værdien på hele markedet. Dermed vil falske handler fra ejendomsspekulanter skabe 

en falsk forhøjet forventning i markedet.   

Bruttonationalproduktet i 2007 falder faktisk fra den tidligere periode til en stigning på 1,7%48, mens 

den i perioden op til 2008 stiger op til 3,4%. I denne periode oplever Danmark desuden den laveste 

arbejdsløshed i Danmark i over 30 år49. Man siger, at når arbejdsløsheden er lav, er der gang i hjulene i 

økonomien, hvilket er, hvad der sker i perioden op til finanskrisen.  

                                                     

 

45 http://jp.dk/morgenavisen/erhverv/article1016798.ece?ncc=1

 

46 http://jp.dk/morgenavisen/erhvervsmagasinet/article1153873.ece?ncc=1

 

47 http://www.sn.dk/Ejendomsspekulanter-undgaar-bedragerisager/Danmark/artikel/65112

 

(forklaring på meto-

den) 
48 www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx

 

49 http://jp.dk/dokumentation/article955613.ece, http://politiken.dk/erhverv/ECE232321/laveste-arbejdsloeshed-

siden-1974/

 

http://jp.dk/morgenavisen/erhverv/article1016798.ece?ncc=1
http://jp.dk/morgenavisen/erhvervsmagasinet/article1153873.ece?ncc=1
http://www.sn.dk/Ejendomsspekulanter-undgaar-bedragerisager/Danmark/artikel/65112
http://www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx
http://jp.dk/dokumentation/article955613.ece
http://politiken.dk/erhverv/ECE232321/laveste-arbejdsloeshed-
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Renteniveauet i denne periode er kraftigt stigende50 til trods for, at befolkningen stadig låner flere 

penge i deres ejendomme. De stigende ejendomspriser gør, at bankerne tilbyder virksomheder såvel 

som private at belåne i friværdien i deres ejendom. Da ejendomspriserne steg hurtigt, måske til et ure-

alistisk højt niveau betød det, at hvis ejendomspriserne senere faldt, kunne problemet omkring insol-

venthed komme på tale.   

Endda lancerede flere banker muligheden for at låne op til 105% af ejendommens værdi, og dermed 

gøre låntager insolvent fra dag 151.  

Alt i alt var perioden præget af høje ejendomspriser, som muligvis var opskruet til et urealistisk (falsk) 

højt niveau. Da virksomheder såvel som privatpersoner belånte sig i friværdien i ejendomme, lurede 

finanskrisen lige om hjørnet.   

6.3 Udviklingen på ejendomsmarkedet i perioden 4 kvartal 2008 

 

2010 

De korte år i det hurtige, høje, opsving stoppede brat i slutningen af 2008, hvor finanskrisen ramte 

Danmark52. Danmark blev ramt lynhurtigt, og det kom som et chok for mange.  

Ejendomsmarkedet bliver trynet i bund53 som følge heraf. Alle tænker i at mindske omkostninger som 

betyder store nedskæringer på arbejdsmarkedet, og aktiekurserne falder brat og selskaber går konkurs. 

Mange ejendomme står tomme, og tendensen bliver at flytte til mindre lokaler/boliger.  

Udbuddet er stort pt., mens efterspørgslen er lav, og dermed ligger boliger længere tid til salg end 

tidligere54.  

Bruttonationalproduktet ryger endnu engang under 2%, og ender dermed i 2009 på 1,3%55, hvilket 

betyder, at økonomien ryger tilbage til 2005 niveau.   

Renteniveauet i denne periode styrtdykker, og er pt. på et niveau, som ligger under renten i 2005-

200656. Faktisk er renten på det laveste niveau siden 198357.  

                                                     

 

50 Realkreditraadet, Obligationsrente (tidl. Byggerente), hentet fra deres hjemmeside www.realkreditraadet.dk

 

51 http://www.e-pages.dk/bgmonline_ab/109/21

 

52 http://www.socialistiskinformation.dk/side.php?id=181

 

53 http://www.business.dk/ejendomme/ejendomsmarkedet-er-tynget-af-forfald

 

54 http://www.brf.dk/412568B30049A81F/alldocs/D3F7542A59842DA9C125755B002F07B6?OpenDocument

 

55 www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx

 

http://www.realkreditraadet.dk
http://www.e-pages.dk/bgmonline_ab/109/21
http://www.socialistiskinformation.dk/side.php?id=181
http://www.business.dk/ejendomme/ejendomsmarkedet-er-tynget-af-forfald
http://www.brf.dk/412568B30049A81F/alldocs/D3F7542A59842DA9C125755B002F07B6?OpenDocument
http://www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx
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Efter finanskrisens store indvirkning på alle markeder i Danmark begynder der små småt i 2010 at ske 

ændringer i markedet, trods den store usikkerhed på markedet. Bruttonationalproduktet stiger i 2010 

op til 2,9%58, og der er fornyet tro på ejendomsmarkedet. Kim Valentin, direktør i Finanshuset Fre-

densborg, udtaler, at 2010 kan blive året, hvor der bliver muligheder for, enten at komme ind på mar-

kedet eller at udvide sin portefølje59.  

6.4 Sammenfatning af udviklingen på ejendomsmarkedet 

De seneste 5 år har ejendomsmarkedet været meget turbulent, grundet mange forskellige faktorer. At 

give ejendomsmarkedet skylden for finanskrisen, kan virke makabert, men der er ingen tvivl om, at 

ejendomsmarkedet har haft en vis indflydelse. Ejendomsmarkedet nåede højder, hvor man ikke kan 

lade være med, at tænke på, om prisniveauet overhovedet var reelt. Ejendomsspekulanterne påvirkede 

markedet falsk, og disse har haft en del af skylden, samtidig med den generelle økonomiske udvikling 

i samfundet, der gav mulighed at låne flere penge. Endda kunne man låne flere penge i ejendommen, 

end den reelt var vurderet til.  

Bankerne har desuden haft en del af skylden i denne periode, som også har betydet flere bankers kon-

kurs efter krisens indtræffen.  

Markedet i dag er præget af en stor usikkerhed samtidig med en lav rente. Der ingen tvivl om, at mar-

kedet vil ændre sig positiv i fremtiden, men det vil forhåbentlig ikke ske på et falsk grundlag eller i 

samme tempo som tidligere.  

7 Gennemgang af udvalgte årsrapporter 

7.1 Indledning på gennemgangen 

Der er udvalgt to årsrapporter til gennemgangen. Den ene er regnskabsklasse B, og er egentlig ubru-

gelig for regnskabslæseren, idet behovet for information ikke dækkes. Den anden udvalgte er derimod 

aflagt efter stor regnskabsklasse C, hvor der modsat den første, indgår meget brugbar information for 

regnskabslæseren. 

                                                                                                                                                                     

 

56 Realkreditraadet, Obligationsrente (tidl. Byggerente), hentet fra deres hjemmeside www.realkreditraadet.dk

 

57 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/188706/dansk_rente_i_laveste_niveau_siden_1983.html

 

58 Egenkilde med datagundlag fra www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx

 

(seneste offentlig gjorte måned pt. er septemer). 
59 http://www.business.dk/ejendomme/fornyet-tro-paa-ejendomsinvesteringer

 

http://www.realkreditraadet.dk
http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/188706/dansk_rente_i_laveste_niveau_siden_1983.html
http://www.dst.dk/Statestik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/Forbrugerindeks.aspx
http://www.business.dk/ejendomme/fornyet-tro-paa-ejendomsinvesteringer


Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 39 af 87   

Idéen med de to udvalgte årsrapporter er, at tage worst case og best case eksempler, for at kunne give 

en langt bedre forståelse af, hvad der kræves for at afdække regnskabslæserens behov.   

Der vil ved gennemgangen blive set på nedenstående, som er afgrænset til udelukkende at kigge på 

forholdene angående investeringsejendomme:  

 

Påtegningen 

 

Er påtegningen blank, er der supplerende oplysninger, og er påtegningen under-

skrevet af revisor ? 

 

Ledelsesberetningen 

 

Hvad indeholder ledelsesberetningen, som kan afdække regnskabslæse-

rens behov ? 

 

Anvendt regnskabspraksis 

 

Hvad er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og hvad kan regn-

skabslæseren konkludere af denne ? 

 

Sammenhængen mellem resultatopgørelsen, balancen og tilhørende noter. Er der overensstem-

melse mellem ovennævnte ? Kan regnskabslæseren følge transaktionerne ? Er der yderligere op-

lysninger i noterne, som kan afdække regnskabslæserens behov ? 

 

Pengestrømsopgørelsen og likviditet 

 

Hvor kommer likviditeten i selskabet fra, og er der nok 

informationer, der gør regnskabslæseren opmærksom på problemstillingerne i likviditeten ? Er 

regnskabslæserens behov for information på dette område afdækket ? 

 

Test af værdiansættelse samt vurdering af afkastningskrav 

 

Hvis det er muligt ud fra oplysnin-

gerne i årsregnskabet, testes der på, om værdiansættelsen virker realistisk.  

Yderligere vil der blive beskrevet lidt historisk om selskabet, samt en kort opsummering på hvert af 

selskaberne.  

Der vil blive omtalt 2 typer af regnskabslæsere ud fra min vurdering af, hvem regnskabslæserne er. 

Almindelige regnskabslæsere, også omtalt som mindre fagkyndige regnskabslæsere, er tiltænkt at 

være banker og investorer. Det er min vurdering, at bankerne ikke har haft den fornødne regnskabsfor-

ståelse for at kunne aflæse det korrekte billede af virksomhederne. Ser vi på Correll Holding ApS, 

ville banken (hvis de forstod årsrapporten/værdiansættelsen), muligvis ikke have lånt de penge ud, de 

har, og højst sandsynlig ikke til at dække driftens likviditetsunderskud i 2007. Grunden til, at investo-

rer til ATP medtages som den mindre fagkyndige regnskabslæser, er, at den ultimative ejer af ATP er 

lønmodtagere gennem deres pensionskasse.   
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Den fagkyndige regnskabslæser er den anden, som er tiltænkt revisorer eller andre personer med en 

regnskabsforståelse/uddannelse bag sig.  

7.2 Gennemgang af Correll Holding ApS 

 
2007 

7.2.1 Historik om selskabet 

Correll Holding ApS, omtalt som CH igennem opgaven, var ejet af Christian Correll60, indtil selskabet 

gik konkurs. Selskabet blev stiftet i 2002 af Christian Correll, og selskabet gik konkurs få måneder 

efter, at årsrapporten for regnskabsåret 2007 blev indleveret. Årsrapporten blev afleveret 2 måneder 

efter fristen for indsendelse af 31/12 årsrapporter.  

Selskabet aflægger efter regnskabsklasse B, med tilvalg af pengestrømsopgørelsen fra regnskabsklasse 

C.   

Der bliver i gennemgangen kigget på koncernregnskabet, da selskabet ejer datterselskaberne 100%.  

7.2.2 Påtegningen 

Correll Holding ApS

 

påtegning indeholder både et forbehold samt supplerende oplysninger i revisor-

påtegningen.   

Forbeholdet vedrører værdiansættelsen af en del af investeringen og udlån for i alt 12.072 t.kr. til sel-

skaberne i Vietnam og Tjekkiet, samt opgørelsen af igangværende arbejder for 10.063 t.kr.  

Set i lyset af balancesummen, er ovenstående manglende værdiansættelse vedrørende de udenlandske 

selskaber næsten uvæsentligt for årsrapporten, da ovenstående udgør 1,7%af den samlede sum af inve-

steringsejendomme. Forbeholdet for igangværende arbejder udgør derimod 3,8% af den samlede sum 

af igangværende arbejder.  

Den supplerende oplysning vedrører going concern, hvor revisoren oplyser, at årsrapporten er udar-

bejdet efter princippet going concern, men afhænger af, om kreditfaciliteterne opretholdes. Der henvi-

ses til ledelsesberetningen, hvori der ligger en vis usikkerhed. Revisoren henviser til, at ledelsen be-

dømmer, at kreditfaciliteterne opretholdes, hvorfor årsrapporten er aflagt efter going concern.   

Regnskabslæseren bliver opmærksom på, at værdiansættelsen af ejendommene kan være opgjort for-

kert. Yderligere bliver regnskabslæseren direkte opmærksom på, at der er problemer med likviditeten i 

                                                     

 

60 http://www.business.dk/sjaellandsk-ejendoms-selskab-i-knae 

http://www.business.dk/sjaellandsk-ejendoms-selskab-i-knae
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selskabet, og umiddelbart tyder det ikke på, selskabet har nogle succesrige forhandlinger i gang med 

banken ved underskriftstidspunktet. Den almindelige regnskabslæser vil dog ikke kunne fornemme 

faren bag, som den fagkyndige vil kunne. Den ufagkyndige regnskabslæser vil forstå, at der er pro-

blemer med likviditeten, men ikke opfange, hvad konsekvenserne i værdiansættelsen kan være, og 

hvilke betydninger dette vil have for årsrapporten.  

Den fagkyndige vil imellem linjerne kunne læse, at selskabet, ud fra ledelsesberetningen, er i store 

problemer. Årsregnskabet bliver afleveret 2 måneder for sent, og årsrapporten er underskrevet cirka 

samtidig. Det vil sige, at selskabet allerede ved underskriftsdatoen har haft næsten 7 hele måneder til 

at få rettet op på kreditfaciliteterne, og at det ikke er lykkedes. Derfor bør den fagkyndige regnskabs-

læser vurdere, om der er store chancer for, at selskabet går konkurs i nær fremtid.  

Det er svært at vurdere, om revisorens påtegning har været korrekt. At bedømme dette ud fra et offent-

ligt regnskab, kan næsten være umuligt, da regnskabslæseren ikke har adgang til de informationer, 

som revisoren bygger sin konklusion på. Set ud fra regnskabslæserens synspunkt, er der dog flere in-

dikationer på, at den supplerende oplysning kunne have været et forbehold for going concern. I værste 

fald kunne det have betydet, at årsrapporten skulle have været aflagt efter realisationsprincippet og 

dermed uden forbehold.  

7.2.3 Nøgletal 

Correll Holding ApS oplyser ikke om nøgletal i årsrapporten, som der heller ikke er krav om efter 

årsregnskabsloven § regnskabsklasse B.  

Derfor er der, jf. nedenstående, blevet udregnet nogle af de samme væsentlige nøgletal som ATP 

Ejendomme A/S, og ud fra de samme principper, da det skal være sammenligneligt til senere brug61.  

                                                     

 

61 Yderligere kan ses i ATP Ejendomme A/S årsrapport 2009, side 8. 
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(i mio.kr.) 

      
Correll Holding ApS 

              

År 2005

 

2006

 

2007

 

Årets resultat 10

 

3

 

-33

 

Anlægsaktiver 40

 

320

 

724

 

Aktiver i alt 42

 

738

 

1.059

 

Egenkapital 22

 

24

 

-9

         

Egenkapitalens forrentning i pct. 58,8%

 

13,0%

 

-440,0%

 

Figur 7.2.3.1 kilde : Egen udvikling  

I 2005 har Correll Holding ApS ikke udarbejdet koncernregnskab, og det har dermed ikke været mu-

ligt at danne et overblik over ejendomsporteføljen i koncernen. 2005 er året med den bedste forrent-

ning af egenkapitalen, som virker urealistisk høj.  

I 2006 begynder ejendomsinvesteringerne for alvor, og dette skaber dermed en stor vækst til anlægs-

aktiver. Der sker i året en positiv værdiregulering på ejendommene.  

I 2007 sker der endnu flere køb, og endnu engang en positiv værdiregulering af ejendommene. Som 

det ses på egenkapitalens forrentning, er det noget helt galt i 2007.  

7.2.4 Ledelsesberetningen 

Ledelsesberetningen skal efter lovgivning62 for regnskabsklasse B kun udarbejdes, hvis der er indtruf-

fet væsentlige ændringer i virksomhedens aktivitet, økonomiske forhold eller i øvrigt relevante forhold 

for forståelsen af årsrapporten. CH har store ændringer i niveauet af aktiviteten, og er ude i likviditets-

problemer, hvorfor det er min vurdering, at ledelsesberetningen ikke kan undlades.  

                                                     

 

62 Regnskabshåndbogen 2010, PWC, side 50. 
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Kravene til ledelsesberetning omtales i årsregnskabsloven §77, og skal som minimum indeholde kra-

vene for regnskabsklasse B: 

1. Beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,  

2. Beskrive eventuelle usikkerheder ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af 

beløb. 

3. Beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt 

med angivelse af beløb, 

4. Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold og 

5. Omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.  

Ledelsesberetningen for CH beskriver alle ovenstående krav, inkl. beskrivelse af de usædvanlige for-

hold, som ledelsen beskriver med forklaring på afkastkravet.  

Hovedaktiviteten 

Hovedaktiviteten beskriver, at selskabets hovedaktivitet omfatter udlejning, administration samt vide-

resalg af ejendomme.   

Den mindre fagkyndige regnskabslæser vil ikke kunne konkludere yderligere af dette, mens den fag-

kyndige vil være klar over, at selskabet aflægger efter princippet om dagsværdi på deres ejendomme.  

Udvikling i regnskabsåret 

Afsnittet i ledelsesberetningen forklarer, at årets resultat er et underskud, og hvad egenkapitalen udgør 

ultimo. Uanset hvor regnskabskyndig regnskabslæseren er, er der ikke nok informationer til at vurdere 

forskelligt for de to læsere. De vil begge konkludere, at det ikke er positivt.  

Usikkerhed ved indregning og måling 

Ledelsen beskriver, hvordan ejendommens værdiansættelse er fremkommet, hvori deres anvendte 

afkastkrav er oplyst. Dermed oplyser ledelsen, at den afkastbaserede model er anvendt, som beskrives 

tydeligere i anvendt regnskabspraksis.  

Det ved værdiansættelsen anvendte afkastkrav varierer fra 3,0 - 7,0%. , er anført i afsnittet. Afkast-

kravet virker i opgørelsen urealistisk, da et afkastkrav på 3,0% vil give ejendommen en overdrevet høj 

værdi. Mere herom senere i afsnit 7.2.8.  

Afsnittet indeholder endvidere en beskrivende forklaring på, at der er sket en positiv værdiregulering 

af ejendommene i 2007 på 60.170 t.kr. mod en positiv regulering sidste år på 20.597 t.kr. Den samlede 
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værdi af ejendommene udgør 708.466 t.kr. Yderligere forklarer ledelsen, at der er sket en positiv vær-

diregulering af gældsforpligtelser og finansielle instrumenter.  

Til afslutning laves en følsomhedsanalyse, hvor der er kalkuleret effekten af ændringer af afkastkravet 

fra +1% til -1%.   

Som tidligere nævnt er der efter lovændringen 3. juni 2008 tilføjet en bestemmelse, som efter Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse betyder, at der er krav om en følsomhedsanalyse63. Dette er 

dog ikke gældende for regnskabsklasse B, hvis der ikke er sket væsentlige økonomiske ændringer i 

årets løb.   

Den mindre fagkyndige regnskabslæser vil i afsnittet om usikkerhed om indregning og måling ikke 

kunne forstå alvoren i dette. Læseren vil derfor ikke forstå, at der virkelig er problemer i selskabet. 

Dette burde fremgå mere tydeligt af årsrapporten.  

Den fagkyndige regnskabslæser fanger i ledelsesberetningen, at den metode til værdiansættelsen af 

ejendomme der er anvendt, er den afkastbaserede model, hvorfor personen selvfølgelig gerne vil vur-

dere på det anvendte afkastkrav.  

Ved gennemgang af årsregnskabet for 2006 (året før) kan det læses, at det anvendte afkastkrav er be-

skrevet i ledelsesberetningen med 4,5 til 7,5%. Den fagkyndige vil allerede her bide mærke i, at et 

afkastkrav på 4,5% virker relativt lavt. Dette vil sige, at CH nedsætter deres afkastkrav fra minimum 

4,5 % i 2006 til 3,0% i 2007. 4,5% er efter min vurdering et virkeligt lavt afkastkrav. For ikke at tale 

om et afkastkrav på 3,0%, som er urealistisk. Med min personlige erfaring har jeg aldrig hørt om et 

afkastkrav på under 4,5%. Det er kendt stof, at ejendomspriserne i denne periode steg, men allerede i 

2006 har vi nået, hvad den mindst må ligge på.  

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat64 om måling (værdiansættelse) af ejendomme henvises der til 

Colliers Hans Vestergaards retail-markedsrapporter. Dette selskab beskriver udviklingen i ejendoms-

markedet hvert kvartal og giver deres vurdering på afkastkrav i branchen, fordelt på geografiske om-

råder. Rapporterne anses både af revisorer og Erhvervs- & Selskabsstyrelsen som værende det bedste 

bud på objektive og retvisende afkastkrav.  

                                                     

 

63 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme & afsnit 4.3 
64 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme 
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Colliers beskriver i 2008 nedenstående65 angående butikker: 

Siden ultimo 2007 har der været en vis stigning i afkastkravene. Lige nu handles ejendomme til afkastkrav 

startende på 4,5 % for de bedst beliggende butikker på strøggader og primære handelsstrøg. Butikker med se-

kundær beliggenhed handles til mellem 5,5 og 6,0%. Afkast for de selvstændigt beliggende storbutikker ligger 

en anelse højere. 

 

Dermed kan vi konkludere, at allerede i 2006 var afkastkravet på 4,5% for lavt, da det først var i slut-

ningen af 2007, at afkastkravet kom ned i 4,5%. Yderligere må vi konkludere, at afkastkravet på 3,0% 

i 2007 er alt for lavt for de bedst beliggende ejendomme. Det er min overbevisning, at ledelsen har 

forsøgt at påvirke årsrapporten positivt ved at bruge et lavere afkastkrav.  

Selskabet beskriver ikke i årsrapporten, hvilke ejendomme de råder over i porteføljen, men kort tid før 

konkursen omtales Correll på Business.dk66. Artiklen beskriver, at porteføljen indeholder store dele af 

Sorø midtby (butikker, yderområder) samt lejligheder på Teglholmen (storbyen) og Trekroner-

byggeriet i Roskilde.   

Ud fra ovenstående beskrivelse er det min vurdering (uden at kende fordelingen), at afkastkravet på 

ingen måde kan komme under 5%, ej heller i 2008. Dette skyldes, at hverken butikker, som har det 

laveste afkastkrav, eller lejligheder, kommer i nærheden af det anvendte afkastkrav pga. beliggenden. 

Resultatet af en ændring af afkastkravet vil medføre en negativ effekt på årsrapporten for CH i 2007. 

Et langt bedre bud, jf. ovenstående figur, vil være mellem 5,5% - 6,0%.  

Den fagkyndige regnskabslæser vil derfor ud fra dette afsnit i ledelsesberetningen kunne vurdere, at 

selskabets reelle årsrapport ser langt værre ud end først antaget.  

Investeringer og frasalg 

Dette afsnit har ledelsen selv bestemt at medtage, og er ikke et krav. Ledelsen beskriver, at der er in-

vesteret 81,8 mio.kr. i regnskabsåret til renovering og nye ejendomme til porteføljen.   

Den almindelige og den fagkyndige regnskabslæser vil drage samme konklusion på dette afsnit, nem-

lig at der er renoveret i årets løb.  

                                                     

 

65 Markedsrapport Retail, November 2008, side 7. 
66 http://www.business.dk/sjaellandsk-ejendoms-selskab-i-knae

 

(en del af Berlingske Tidende) 
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Efterfølgende begivenheder 

Afsnittet beskriver, at der efter balancedagen ikke er indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse 

på bedømmelsen af årsrapporten.  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke bide yderligere mærke i dette. Den fagkyndige regn-

skabslæser, med den information han har indsamlet indtil videre, vil blive opmærksom på afsnittet. 

Det er allerede fremkommet, at selskabet lider af store likviditetsproblemer, og den regnskabskyndige 

ville få en bedre mavefornemmelse, hvis afsnittet indeholdt beskrivelse om, at selskabet havde indgået 

forhandlinger med banken efter balancedagen. Dette er ikke tilfældet, og den fagkyndige regnskabslæ-

ser vil blive endnu mere urolig på selskabets fremtidige drift.  

Forventet udvikling 

Ledelsen beskriver her, at den ikke vil investere i yderligere projekter, men igangværende projekter vil 

færdiggøres og sættes til salg. Ledelsen forklarer yderligere problemstillingen med likviditet, og at de 

forventer et samlet negativt cashflow for koncernen i 2008. Det er deres forventning, at de nødvendige 

kreditfaciliteter til fremtidig drift vil blive løst.  

Der afsluttes med, at koncernens ultimative ejer har afgivet erklæring om at understøtte selskabets 

likviditet frem til næste års generalforsamling.  

Først nu er der chance for, at den almindelige regnskabslæser begynder at forstå, at selskabet egentlig 

har problemer. Mens den fagkyndige bider mere mærke i, at selskabet forventer at sælge ud af de 

igangværende projekter.  

7.2.5 Anvendt regnskabspraksis 

 

investeringsejendomme 

Anvendt regnskabspraksis beskriver angående investeringsejendomme, at disse indregnes første gang 

til kostpris, og hvad dette indebærer. Efterfølgende indregning sker til dagsværdi efter en afkastbaseret 

metode, hvor der tages udgangspunkt i budgetterede resultater for det kommende år, korrigeret for 

udsving, der karakteriseres som enkeltstående hændelser.  

Den regnskabsmæssige behandling i resultatopgørelsen beskrives, og behandlingen til reserve for 

dagsværdi på investeringsaktiver

 

beskrives. Dette skyldes, at årsrapporten blev aflagt for 2007, hvor 

de nye regler om, at opskrivninger til dagværdi ikke skal bindes på egenkapitalen, var trådt i kraft.  

Endvidere forklares, hvordan fortjeneste eller tab opgøres.  



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 47 af 87  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke umiddelbart kunne konkludere yderligere af anvendt regn-

skabspraksis.  

Derimod vil den fagkyndige få bekræftet metoden til opgørelsen af værdiansættelsen på ejendomme, 

som var lidt uklar i ledelsesberetningen, altså at den er afkastbaserede model anvendes.  

7.2.6 Sammenhængen mellem resultatopgørelsen, balancen og tilhørende noter 

Resultatopgørelsen beskriver en positiv værdiregulering på investeringsejendomme i 2007 på 60 

mio.kr., mod 20,5 mio.kr. i 2006. Jævnfør den tilhørende note, er de materielle anlægsaktiver ultimo 

opskrevet 119 mio.kr. svarende til, at investeringsejendommene er steget 20 % i værdi i forhold til 

kostprisen. Årets regulering udgør over halvdelen af denne opskrivning i alt.  

Der er derfor sammenhæng mellem de tilhørende noter, resultatopgørelsen og balancen.  

Af yderligere noter findes noten om pantsætninger interessant. Den som beskriver, hvilke pantsætnin-

ger, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser koncernen indestår for.  

Der er oprettet bankgarantier på 50,1 mio.kr. samt ejerpantebreve på 416 mio.kr. med pant i selskabets 

ejendomme og igangværende byggerier.  

Endvidere har banken meddelt transport mellem samtlige entreprisekontrakter og accepterede tilbud, 

hvilket vil sige, at al indtjening på disse kontrakter egentlig tilfalder banken.  

Yderligere er prioritetsgæld sikret ved pant i koncernens ejendomme.  

Til sikkerhed for bankengagement er der deponeret værdipapirer til en bogført værdi på 9 mio.kr. og 

bankindestående på 51 mio.kr. Desuden er der deponeret ejerpantebrev i automobil på 320 t.kr.  

Endvidere er der stillet sikkerhed i anparterne/aktier i flere af koncernens datterselskaber.  

Af andre eventualforpligtelser er der stillet selvskyldnerkaution for bankmellemværende for dattersel-

skaber og Peitro Pilipi Danmark ApS (note 14).  
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Egenkapitalen er negativ, hvilket er et udtryk for, at gældsforpligtelser overstiger værdien af aktiver. 

Pr. definition forøges ejernes velstand i relation til selskaber67, når nettoaktiverne stiger. Dermed vil en 

negativ egenkapital være udtryk for det modsatte, at der er negativ velstand i selskabet. Sagt på en 

anden måde, selskabet skylder flere penge væk til eksterne, end selskabet er værd.  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke kunne tyde alt, hvad der kommer til udtryk i noterne. Er den 

almindelige regnskabslæser banken, må det dog antages, at de kan se problemstillingerne i pantsæt-

ningerne. Den regnskabskyndige regnskabslæser vil, udover at forstå hvor kriseramt selskabet er, blive 

klar over, at der skal ske drastiske ændringer, hvis selskabet skal overleve.   

7.2.7 Pengestrømsopgørelsen og likviditet 

Pengestrømsopgørelsen er ikke et krav, når der aflægges efter regnskabsklasse B, men er tilvalgt, jf. 

anvendt regnskabspraksis. Der findes to modeller af pengestrømsopgørelse68, hvor den indirekte meto-

de er den opgørelse, der skal anvendes i årsrapporten, jf. ÅRL §86, stk. 2.   

Pengestrømsopgørelsen er efter min vurdering meget relevant i investeringsselskaber til at kunne vur-

dere, hvor likviditeten opstår. En kendt metode, aktieanalytiker værdiansætter en virksomhed ved 

hjælp af, er en cash-flow-baseret værdiansættelsesmodel, hvor pengestrømsopgørelsen er primær i 

årsrapporten69.  

Hvis der udelukkende kigges på de likvide midler på aktivsiden, har selskabet 54 mio.kr. i positiv 

likviditet. Dette vil i første omgang, isoleret set, give et positivt billede af virksomheden.  

Første interessante punkt i resultatopgørelsen er, at pengestrømmene fra den ordinære drift har givet et 

likviditetsunderskud på 191.888 mio.kr. Trods den dårlige likviditet fra den primære drift investerer 

selskabet yderligere 88.351 mio.kr. i ejendomme mv.  

Primo var de likvide midler positiv med 45.992 mio.kr. og med ovenstående negative træk har der i 

årets løb været behov for tilføjelse af likviditet af væsentlig karakter. Der bliver lånt penge for 165 

mio.kr. i årets løb, hvilket tyder på, at ledelsen enten opgiver eller konverterer gæld for i alt 154 

mio.kr. Yderligere indgår der 7,4 mio.kr. i ændring af deposita.  

                                                     

 

67 Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 272 
68 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, side 156 
69 Regnskabsanalyse og værdiansættelse 

 

en praktisk tilgang, side 151 
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Det interessante i denne sammenhæng er, at ovenstående mønstre også gør sig gældende året før. Det 

vil sige, at selskabet var ude i nøjagtig samme problemstillinger i årsregnskabet for 2006.  

Den almindelige regnskabslæser vil godt kunne se faresignalerne i denne pengestrømsopgørelse, da 

den efter min mening er så ekstrem. Det er dog min vurdering, at den mere fagkyndige regn-

skabslæser vil kunne lede flere ting, som f.eks. at mønsteret var på samme måde året før.  

7.2.8 Test af værdiansættelse samt vurdering af afkastkrav 

Årsrapporten indeholder ikke nok oplysninger til at kunne teste afkastkravet 100% nøjagtigt. Derfor 

vil det forsøges at regne baglæns og dermed ramme nogle tilnærmelsesvis gennemsnitlige afkastkrav, 

der er anvendt på ejendommene, via den afkastbaserede værdiansættelse, som virksomheden har brugt.  

Som tidligere beskrevet, skal kun de realiserede indtægter og omkostninger, som vedrører driften af 

ejendomme, med i modellen70. Der kan dog afsættes flere omkostninger, som vil påvirke værdiansæt-

telsen negativt, hvis man forventer større vedligeholdelsesomkostninger vedrørende tomme lejemål. 

Årsregnskabet for CH indeholder ikke de nødvendige oplysninger, hvorfor det vil forsøges at give en 

tilnærmelsesvis vurdering af indtægterne/omkostningerne og dermed ende ud i et interval i det gen-

nemsnitlige afkastkrav, der er anvendt på ejendommene.  

Forudsætningerne i nedenstående beregning vises herunder. Omkostningerne er et skøn, jf. nedenstå-

ende forklaringer, og kan efter min bedste overbevisning ikke blive mindre. Omkostningerne kan kun 

blive højere, hvilket vil gøre afkastkravet mindre og værdien af ejendommene højere.  

1. Lejeindtægter er hentet direkte fra årsrapporten jf. note 1, hvor provenu af salg af boliger er holdt 

udenfor, da det ikke vedrører denne ejendoms indtægter. 

2. Andre eksterne omkostninger er et bud på de omkostninger, som vedrører ejendommens drift.  

Omkostningerne vedrører ejendomsskatter, forsikringer, vedligeholdelse mv. Der er medtaget 

mindre omkostninger end resultatført året før (2006), som er væsentlig lavere end i år (2007). Det-

te er derfor ikke et korrekt billede af virksomhedens omkostninger. 

3. Lønninger til administration vedrører omkostningerne til lønomkostninger til administration, vice-

vært mv. Omkostningerne der er brugt i modellen er, hvad der er resultatført sidste år, og er væ-

sentlig lavere, end hvad der er resultatført i 2007. Dette er derfor ikke et korrekt billede af virk-

somhedens omkostninger, men efter min vurdering mindst er relateret til den primære drift. 

4. Kolonnen Følsomhed

 

er et forsøg på at banke omkostningerne helt i bund, for at kunne vurdere 

på spændet mellem det gennemsnitlige afkastkrav, og det der er anvendt af selskabet.  

                                                     

 

70 Værdiansættelse af fast ejendom - Ejendomsforeningen Danmark - www.ejendomsforeningen.dk, side 7 

http://www.ejendomsforeningen.dk
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Estimat for årsrapporten 2007 - Correll Holding ApS 

  
Følsomhed 4 

Indtægter

             
Lejeindtægter  

  
1

     
29.867.349 

  
29.867.349 29.867.349 

                  
Udgifter

             
Administrationsomkostninger

   
2

 
-5.000.000 

      

Lønninger  

    

3

 

-3.519.610 

  

-8.519.610 -1.000.000 

                  

Netto leje 

            

21.347.739 28.867.349 

                                    

Værdi af ejendommen ved afkastningskrav : 

      

2,55% 

            

837.166.235 1.132.052.902

 

2,70% 

            

790.657.000 1.069.161.074

 

2,85% 

            

749.043.474 1.012.889.439

 

3,00% 

            

711.591.300 962.244.967 

3,15% 

            

677.706.000 916.423.778 

3,30% 

            

646.901.182 874.768.152 

3,45% 

            

618.775.043 836.734.754 

3,60% 

            

592.992.750 801.870.806 

3,75% 

            

569.273.040 769.795.973 

3,90% 

            

547.377.923 740.188.436 

4,05% 

            

527.104.667 712.774.049 

4,20% 

            

508.279.500 687.317.833 

5,00% 

            

426.954.780 577.346.980 
Figur 7.2.8.1 kilde : Egen udvikling  

Hvis vi tager udgangspunkt i den udregning, hvor omkostningerne er minimale (den venstre), kan det 

ses, at selskabet har brugt et gennemsnitligt afkastkrav på maks. 3,0% (markeret med grøn) til værdi-

ansættelse af ejendommene. Ledelsesberetningen beskriver ellers, at de bruger mellem 3,0 - 7,0%. Det 

skal, ud fra min vurdering, tages i betragtning, at ikke alle omkostninger er medtaget. Hvor alle om-

kostningerne er med fra årsrapporten, ville afkastkravet ligge mellem 0,95- 1,0071.  

Tager vi derimod udgangspunkt i modellen til højre (følsomhed), er omkostningerne mindsket til et 

endnu mere urealistisk niveau. Det kan ses, at hvis selskabet anvendte disse niveauer af omkostninger 

ville et gennemsnitligt afkastkrav på 4,05% (markeret med blåt) til værdiansættelse af ejendommene. 

Dette ligger dog inde for ledelsesberegningens beskrivelse, men er efter min vurdering urealistisk.  

                                                     

 

71 Jf. bilag 3 
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Spændet mellem de to meget lave afkastkrav er derfor over 1%. Tager vi selskabets egen følsom-

hedsanalyse, jf. ledelsesberetningen, ville dette give en teoretisk markedsværdi på mellem 610 mio.kr. 

og den nuværende værdiansættelse på 708 mio.kr. som ville påvirke resultatet negativt.  

Tidligere i opgaven (punkt 7.2.4) blev der vurderet på afkastkravet for selskabet. Uanset hvordan man 

argumenterer for det, kan selskabets afkastkrav aldrig komme under 5,0%. I ovenstående eksempel har 

jeg prøvet at estimere en teoretisk værdi for ejendommene med et afkastkrav på 5,0%, både med lave 

og urealistisk lave omkostninger. Beregningerne anslår en teoretisk værdi på ejendommene på mellem 

427-577 mio.kr. Disse beregninger ville give en negativ egenkapital på 140-290 mio.kr.  

Tidligere er et langt bedre bud på et afkastkrav vurderet til 5,5 - 6,0%, som ville gøre årsrapporten 

endnu mere negativ end ovenstående.  

Dermed kan vi konkludere, jf. ovenstående, at årsrapporten ville have set meget anderledes ud.  

Ovenstående gennemgang ville den almindelige regnskabslæser ikke være i stand til at gennemføre, 

hvorfor personen ikke ville have fået samme indblik i selskabets kriseramte situation.  

Derimod ville den fagkyndige regnskabslæser være i stand til det, og ville kunne konkludere, at det 

aflagte regnskab reelt ikke afspejler den virkelige verden.   

7.2.9 Sammenfatning 

Ved gennemgangen af årsrapporten er der fundet mange forhold, som ikke er optimale. Det store 

spørgsmål er, hvorfor bankerne ikke allerede i 2006 fandt ud af, at selskabet var i store problemer, og 

hvordan det kunne gå så galt. Bankerne vælger trods nedenstående indikatorer at låne selskabet flere 

penge i 2007. Det må altså konstateres, at ledelsen og bankerne på ingen måde har gjort deres arbejde 

godt nok. Der er virkelig nogle indikationer på, at ledelsen har fejlet, da årsrapporten slet ikke skulle 

have været aflagt med disse værdier.  

Det er min vurdering, at den foretagne regulering i forbindelse med værdiansættelsen af investerings-

ejendomme ikke virker realistisk.  

Påtegningen 

Det er ren utopi, at selskabet skriver i ledelsesberetningen, at de kan opretholde kreditfaciliteterne, og 

tvivlen bekræfter revisoren også ved at tage en supplerende oplysning i årsrapporten. Selskabet aflæg-

ger årsrapporten 2 måneder for sent, og har dermed haft 7 måneder til at løse problemet. Regnskabslæ-



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 52 af 87  

seren bliver direkte gjort opmærksom på, at selskabet ikke har indgået nogle kontrakter i de efterføl-

gende 7 måneder. Det er min vurdering, at revisoren burde have taget et forbehold for going koncern 

og have aflagt årsrapporten efter realisationsprincippet, hvilket ville medføre en negativ regulering.  

Ledelsesberetning  

Ledelsen opgiver et afkastkrav, som er alt for lavt, og oplyser, at det varierer mellem 3,0 til 7,0%. 

Efterprøvningen har vist et mere realistisk bud på afkastkravet, nemlig et afkastkrav på under 1%72.  

Da dette regnskab blev aflagt, var der stadig krav om, at revisoren skulle revidere ledelsesberetnin-

gen73, hvorfor jeg mener, at revisoren ikke har efterprøvet værdiansættelsen grundigt, da han alene på 

dette grundlag kunne konkludere, at årsrapporten på ingen måde er retvisende.  

Der er beregnet nøgletal for egenkapitalens forrentning i procent, som virkelig indikerer problemer. 

Det skal til revisorens forsvar siges ang. værdiansættelsen, at som ekstern regnskabslæser har vi ikke 

adgang til forudsætninger og begrundelser, som ledelsen har opgivet. Disse forudsætninger kan have 

haft en indvirkning på revisorens opfattelse af værdiansættelsen. Dog er det min vurdering, at der vir-

kelig skal nogle gode argumenter på bordet, for at kunne forsvare denne værdiansættelse.  

Værdiansættelse  

Afkastkravet er for lavt, og dette indikerer, at værdiansættelsen af ejendommene er for høje. Et for-

nuftigt afkastkrav i perioden er vurderet til 5,5 - 6,0% ud fra det kendskab, som en ekstern regn-

skabslæser må have til årsrapporten.  

Hvis vi antager, at alle andre eksterne omkostninger og løn til personalet vedrører den primære drift, 

hvilket er min overvisning, at de gør, ville ejendommene i 2007 have en værdi74 mellem 115-138 

mio.kr. Det er langt fra den optagne værdi på 708 mio.kr.  

I 2006 var der lige så store problemstillinger i værdiansættelsen. Sandsynliggørelse af værdian-

sættelsen, kan ses i bilag 2, hvor selv ikke alle omkostningerne på administrationsomkostningerne er 

medtaget, viser et afkastkrav på mellem 2,1 - 2,15%.  

                                                     

 

72 Jf. bilag 3 
73 Årsregnskabsloven 2007, §135 med henvisning til ledelsesberetningen i §2, stk 2. 
74 Jf. bilag 3 
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Egenkapitalen 

Indehaveren af selskabet har kun indskudt en bundet anpartskapital på 200.000 kr., hvilket er vurderet 

meget lavt, set i lyset af de store banklån, der er optaget. Egenkapital i 2006 sluttede således75:  

Anpartskapital

       

200.000

 

Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver 42.502.055

 

Overført resultat 

    

(18.269.571)

 

I alt 

      

24.432.484

   

Figur 7.2.9.1 kilde : Egen udvikling   

Allerede her kan det ses, at grunden til, at egenkapitalen er negativ, er, at der er bundet store reserver 

på ejendommene. Selskabets har dermed givet underskud siden opstarten på 18 mio.kr. Med de nye 

regler ville denne oplysning være skjult, hvilket kan komme til at give problemer for regnskabslæserne 

i fremtiden.  

Det er skræmmende, at selskabet på ovenstående opgørelse kan få lov til at låne yderligere 165 mio.kr. 

i banken, når selskabet tydeligvis ikke kan generere overskud fra den primære drift.  

Pengestrømsopgørelsen og likviditet 

Selskabet laver kun pengestrømsopgørelse i regnskabsåret 2006 og 2007, hvorfor det ikke har været 

muligt at se længere tilbage. Selskabet har i 2006 og 2007 kun haft positiv likviditet på grund af opta-

gelse af nye lån og indskud fra selskabets ejer.   

Bemærkninger 

Årsrapporten bærer præg af at indeholde så få informationer som muligt, og dermed kun følge mini-

mumskravene i årsregnskabsloven. Modsat ATP Ejendomme A/S76 er ejeren en privat person, som har 

adgang til de underliggende regnskabstal og kan se yderligere information her. Derfor kan man argu-

mentere for, at årsrapporten ikke behøver at være så åben og oplyst, da investorens behov er dækket i 

årsrapporten. Bankernes informationsbehov er dog slet ikke dækket.   

En yderligere detalje er, at årsrapporten ikke overholder årsregnskabsloven §9, da årsrapporten ikke er 

underskrevet af direktionen eller bestyrelsen.  

                                                     

 

75 Correll Holding ApS årsrapport 2006, side 19 
76 Regnskabet for ATP Ejendomme A/S gennemgås jf. afsnit 7.3 
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Det kan derfor konkluderes, at bankerne, som er regnskabslæser, ikke har kunnet gennemskue årsrap-

porten, pga. de nuværende regler. De nuværende regler gør det muligt at aflægge et regnskab med 

selskabets forudsætninger og alligevel skjule/mindske problemstillingerne for den mindre fagkyndige 

regnskabslæser.  

Min holdning er klar. Ingen banker burde låne penge ud til sådant et selskab, hverken i 2006, 2007 

eller 2008. Lige før Roskilde Bank går konkurs, indgår Correll Holding faktisk en låneaftale med ban-

ken på 150 mio.kr.77, trods der er sket offentliggørelse af dette regnskab.   

7.3 Gennemgang af ATP Ejendomme A/S 

 

2009 

7.3.1 Historik om selskabet 

ATP Ejendomme A/S, omtalt som ATP igennem opgaven, er et investeringsselskab, som investerer i 

ejendomme og administrerer andre ejendomme i koncernen. ATP er en pensionskasse, som investerer 

lønmodtagernes penge i langsigtede investeringer, der skal sikre lønmodtagernes pension.   

Selskabet aflægger efter regnskabsklasse stor C.   

Ved gennemgangen kigges på koncernregnskabet, da kapitalandele i Strandgade 7 A/S ejes 100%.  

7.3.2 Påtegning 

ATP Ejendomme A/S har ikke bare en ekstern revisorpåtegningr men også en påtegning fra regn-

skabschefen Peter Jochimsen. Begge påtegninger indeholder hverken forbehold eller supplerende op-

lysninger.  

Der er ikke i årsregnskabsloven krav om den yderligere påtegning fra regnskabschefen.  

Hverken den almindelige eller den fagkyndige regnskabslæser kan drage yderligere konklusioner ud 

fra påtegningen. Der gives ingen tegn fra revisoren om eventuelle fejl i årsrapporten, herunder værdi-

ansættelsen af investeringsejendomme. 

                                                     

 

77 http://www.erhvervsbladet.dk/ejendomme-byggeri/ejendomsspekulant-laante-150-mio.-kroner-i-roskilde-bank

 

http://www.erhvervsbladet.dk/ejendomme-byggeri/ejendomsspekulant-laante-150-mio
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7.3.3 Nøgletal 

ATP laver efter reglerne i regnskabsklasse C78 en 5 års hoved- og nøgletalsanalyse af selskabet. Loven 

beskriver, at nedenstående nøgletal er et krav:  

Resultatopgørelsen Balancen 

 

Nettoomsætning 

 

Resultat af ordinær primær drift 

 

Resultat af finansielle poster 

 

Resultat af ekstraordinære poster 

 

Årets resultat 

 

Balancesum 

 

Investeringer i materielle anlægsaktiver 

 

Egenkapital 

 

Og de øvrige nøgletal efter virksomhedens forhold er nødvendige 
Figur 7.3.3.1 kilde : Egen udvikling, med henvisning til ÅRL §101  

Efter gennemgang af ovenstående krav kan det konkluderes, at ATP oplyser alle nøgletal, som er på-

krævet, undtagen resultatet af ekstraordinære poster, hvilket efter min vurdering er et udtryk for, at der 

ingen omkostninger er af denne art.  

Yderligere har ATP oplyst flere nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige. Disse nøg-

letal er ikke nødvendigvis et krav i årsregnskabsloven, og er derfor en ekstra oplysning, som ATP 

tilbyder. Af gode oplyste nøgletal (set i lyset af opgavens problemformulering) kan nævnes gennem-

snitlig udlejningsprocent og gennemsnitlig vægtet afkastkrav.  Andre interessante nøgletal er direkte 

afkast og total afkast af eksisterende ejendomme, som beskriver det direkte/totale afkast af ejendom-

mene.   

Som det ses på udvalgte nøgletal79, har ATP den bedste forrentning af egenkapitalen i 2007, mens den 

daler til under 0% i 2008 & 2009.   

ATP henviser desuden efter reglerne til beskrivelser af, hvordan selskabet er kommet frem til disse 

nøgletal.  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke umiddelbart få det store ud af denne nøgletalsanalyse, udover 

udviklingen i nettoomsætning, resultat samt egenkapitalen.  Dermed vil den almindelige regnskabslæ-

ser allerede nu se udviklingen i årets resultat. Trods det at den stadig er negativ, er der fremgang efter 

finanskrisen. 

                                                     

 

78 Årsregnskabsloven §101 
79 Se bilag 5 
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Udover ovenstående vil den fagkyndige regnskabslæser ved gennemgangen få mange gode infor-

mationer, som f.eks. gennemsnitlig udlejningsprocent og gennemsnitlig afkastkrav. Disse nøgletal 

giver den fagkyndige forståelse for værdien af investeringens ejendomme. Den gennemsnitlige udlej-

ningsprocent er faldet i 2009 kontra 2008. Dette skyldes, at finanskrisen indtraf i 4. kvartal 2008, og 

effekten af opsigelserne af lejemål, som ikke nåede at komme til udtryk i årsrapporten i 2008. I 2008 

nåede ATP faktisk den højeste udlejningsprocent de sidste 5 år.   

Afkastkravet er på det næst højeste i de sidste 5 år, og det interessante er, at procenten er steget siden 

sidste år, hvor krisen indtraf. Dermed forventer ATP, mellem linjerne, at pengestrømmene de næste 

par år vil være dårligere end i 2008.    

Den fagkyndige vil allerede her kunne vurdere, om afkastningskravet virker realistisk, og om det ud-

trykker det korrekte billede af værdien. Dette gennemgåes under afsnit 7.3.4 angående følsomhedsana-

lyse i ledelsesberetningen.  

7.3.4 Ledelsesberetningen 

Da ATP aflægger efter regnskabsklasse C, skal selskabet både overholde reglerne i årsregnskabsloven 

§§ 77, 99, 100 og 101.  

Kravene i ÅRL §77 er beskrevet, jf. afsnit 7.2.4, mens de yderligere krav beskrives i ÅRL §99, er, at 

ledelsesberetningen som minimum skal indeholde yderligere beskrivelser, som f.eks. virksomhedens 

forventede udvikling, virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø mv. ÅRL §100 beskriver yder-

ligere, at ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling 

fra den sidst offentliggjorte årsrapport. Nøgletalsanalysen, som er gennemgået i det tidligere afsnit, er 

anført i §101.  

Som det er tilfældet med nøgletalsanalysen, er ATP meget åbne omkring deres regnskab, og giver 

langt flere informationer end mindstekravet, jf. ovenstående regler. ATP beskriver ned til mindste 

detalje omkring årets udvikling, herunder konkrete porteføljeprocenter, fordelt på segmenterne.    

Herunder følger en gennemgang af de væsentlige oplysninger i ledelsesberetningen, opdelt i overskrif-

ter, jf. ledelsesberetningen:    
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Markedsudvikling i 2009 

ATP beskriver i ledelsesberetningen, at markedsudviklingen har været faldende i 2009, på grund af 

trenden fra 2008 med de generelle negative konjunkturudsvingninger. Det mest ramte segment er de-

tailhandelsejendomme, som udgør 16% af ATP s portefølje. Kontor-segmentet blev påvirket af sti-

gende tomgang samt stigende pres på lejepriserne, hvor segmentet udgør 80% af ATP s portefølje. 

Endvidere steg kravet fra investorerne til afkastkravet i 2009, primært drevet af stigende risikopræmie 

og forøget risiko for tomgang. ATP afslutter med at sige, det hovedsageligt er ejendomme med sekun-

dære beliggenheder, som er ramt.  

Både den almindelige og fagkyndige regnskabslæser vil umiddelbart ikke få ny information ud af 

markedsudviklingen fra ledelsesberetningen. Finanskrisens indvirkning på ejendomsmarkedet må 

begge regnskabslæsere antages at være bekendt med.  

Årets resultat og porteføljesammensætning 

Ledelsen forklarer, at de stigende afkastkrav til ejendomsinvesteringer i 2009 samt opsigelser har med-

ført en nedskrivning af markedsværdien på selskabets ejendomme. Endvidere tilføjes, at nedskrivnin-

gen delvist er modsvaret af effekterne af pristalsreguleringen af lejeindtægterne.  

De anvendte gennemsnitlige vægtede afkastkrav ved værdiansættelsen af porteføljen i 2009 udgør 

5,5% sammenlignet med 5,3% året før .  

Ovenstående regulering medførte en nedskrivning på 212 mio.kr., som dermed gav et negativt resultat 

på 6 mio.kr. i 2009. ATP tilføjer, at resultatet af ejendomme (primær drift) er faldet 5 mio.kr. i forhold 

til 2008, trods lejestigninger på 4 mio.kr. i årets løb. ATP forklarer denne udvikling med, at man i 

2008 modtog enkeltstående tilbagebetaling som følge af den nedsatte offentlige vurdering. ATP afslut-

ter denne udvikling med at forklare, at resultatet før værdireguleringer er bedre end forventningerne i 

årsrapporten 2008.  

Det oplyses endvidere, hvordan honoraret på administrationsydelser er sammensat.  

ATP oplyser desuden fordelingen af segmenterne på hele ATP koncernens portefølje, hvoraf de 24 af 

ejendommene er ejet af ATP Ejendomme A/S.  

Den almindelige regnskabslæser oplyses her om årets udvikling, som er beskrevet meget åbent og 

velbelyst, let sprog, og den almindelige regnskabslæser kan forstå indholdet. Derfor kan regn-
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skabslæseren forstå, hvorfor årets resultat er negativt, og kan konkludere, at det egentlig ikke er den 

primære drifts skyld, da denne næsten ligger på niveau med 2008.  

Eneste punkt, som kun den fagkyndige regnskabslæser fanger, er kommentaren om nedskrivningen og 

lejeindtægter. Kun den fagkyndige kan forstå, at der mellem linjerne bliver fortalt, at det er den af-

kastbaserede model, som anvendes, og forstå sammenhængen i, hvorfor pristalsreguleringen påvirker 

denne positivt. Den fagkyndige vil allerede her vurdere på, om afkastningskravet virker realistisk, og 

udtrykker det korrekte billede af værdien. Dette gennemgåes under afsnit 7.3.4 angående følsomheds-

analyse i ledelsesberetningen.  

Investeringsrisici og udlejningsstatus 

Den meget oplyste ledelsesberetning forklarer, hvordan ATP forsøger at begå sig på ejendoms-

markedet. ATP ønsker at sprede deres risiko både indenfor ejendomstype og geografi, hvor man lø-

bende revurdere disse forhold. Desuden ønsker selskabet ikke at investere i ejendomme med forøget 

risikoprofil.  

Endvidere oplyser ATP, hvordan deres lejekontrakter er sammensat, hvor det viser sig, at den gene-

relle tendens er, at lejerne ønsker kortvarige kontrakter kontra de lange. Den gennemsnitlige kontrakt-

varighed er faldet fra 3 år og 4 mdr. i 2008 til 3 år og 3 mdr. i 2009.  

ATP oplyser desuden, at alle ejendomme er forsikrede.  

Ledelsesberetningen beskriver deres forhold til tomgang, og fortæller, at de anser det som mindre til-

fredsstillende. Endvidere oplyses det, at ATP Ejendomme A/S har en højere udlejningsprocent end 

ATP koncernen.  

Både den almindelige og den fagkyndige regnskabslæser vil forstå indholdet, da det er meget veloplyst 

og beskrevet forståeligt. Eneste punkt, som den fagkyndige regnskabslæser yderligere vil få ud af den-

ne del af ledelsesberetningen, er, at kontraktvarigheden er inde i en negativ tendens. Dette giver derfor 

forståelse for det forhøjede afkastkrav.  

Følsomhedsanalyse 

ATP laver i ledelsesberetningen en følsomhedsanalyse, hvor selskabet beskriver, hvilken effekt en 

forhøjelse af afkastkravet med 1%-point vil have på årsrapporten.   
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Endvidere forklares det, hvorfor der ikke er lavet en analyse på rente- og valutarisiko, hvilket skyldes, 

at gælden ikke er fremmedkapital.  

Regnskabslæserne får her (oplyst) en følsomhedsanalyse, som efter min vurdering er rimelig mangel-

fuld. Den almindelige regnskabslæser vil ikke bide yderligere mærke i det, mens den fagkyndige ville 

have ønsket, at analysen var mere specifik og med flere senarier. Afkastkravet er så variabelt og svær 

at fastsætte, hvorfor den fagkyndige kunne tænke sig en analyse med intervaller med 0,25%.  

Den fagkyndige vil herefter vurdere på, om det tidligere oplyste afkastkrav på 5,5% virker korrekt. 

Tidligere omtalte Colliers laver ligeledes en markedsanalyse af afkastkravet på kontorsegmentet. Da 

ATP Ejendomme oplyser om fordelingen på segmentet samt beliggenhed, er nedenstående sandsyn-

liggørelse udarbejdet.  

Colliers markedsanalyser på kontorer80 pr. 1. januar 2010 vurderer et afkastkrav på 5,0 til 5,5% i Kø-

benhavn, og et afkastkrav i Århus på 5,75 til 6,25%. Århus må anses for at være, hvad ATP betegner 

som sekundær beliggenhed. Yderligere er den tidligere omtalte rapport for Colliers anvendt på detail-

butikkerne81  

Nedenstående opgørelse har fordelt ejendommene geografisk82 i ATP Ejendomme A/S:   

Colliers afkastkrav Andel af afkastkrav 
Andel By Bedste Standard Undermiddel Bedste Standard Undermiddel 

79% København 5,00 5,25 5,50 3,95 4,15 4,35 
17% København - Detail 5,00 6,75 6,75 0,83 1,13 1,13 
4% Århus 5,75 6,00 6,25 0,24 0,25 0,26 
4% Århus - Detail 5,00 6,75 6,75 0,21 0,28 0,28 

100% Afkastkrav sandsynliggjort til     5,02 5,52 5,73 
Figur 7.3.4.1 kilde : Egen udvikling  

Der er sandsynliggjort et afkastkrav med de oplysninger, der er tilgængelige i årsrapporten og på sel-

skabets hjemmeside. Colliers afkastkrav er hentet fra deres markedsrapport pr. 1. januar83.  

Uden at have yderligere informationer, kan det konkluderes, forudsat at alle ejendommene er betegnet 

som standard/dagligvarebutikker, at det sandsynliggjorte afkastkrav for ATP bør ligge på 5,52 %. ATP 

                                                     

 

80 Markedsrapport kontor, januar 2010, side 2. 
81 Markedsrapport detail, februar 2010, side 2. 
82 Årsregnskabet 2009 for ATP Ejendomme A/S, side 24  
83 Markedsrapport kontor, januar 2010, side 2. 
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anvender et afkastkrav på 5,5%, hvorfor deres afkastkrav findes i orden. Der kan muligvis argumente-

res for, at afkastkravet kunne være lavere, da flere ejendomme har en bedre beliggenhed end standard 

og nogle af ejendommene er detailbutikker i stedet for dagligvarebutikker. Dette ville medføre en hø-

jere værdi af ejendommene, hvorfor det ikke udgør samme risiko som ved overvurdering.  

Forventning til 2010 

Et direkte krav i ÅRL ang. ledelsesberetningen er, at ledelsen redegør for deres forventninger til næste 

års regnskab. Ledelsen beskriver heri, at de forventer, at de svage konjunkturer vil påvirke både ejen-

domsinvesterings- og udlejningsmarkedet i Danmark for 2010. Til trods for at ledelsen forventer, at 

renteniveauet i 2010 vil forsætte på et lavt niveau, forventes det, at investorernes risikotillæg for inve-

steringer i fast ejendom forsat vil være højt.  

Endvidere forventes der en stigning i afkastkravet på visse ejendomme med sekundære segmenter, 

mens afkastkravet på de primære segmenter forventes uændret i 2010.  

Udlejningsmarkedet forventes, pga. af stigende ledighed/udbud i både kontor- og detailhandelsseg-

mentet, at påvirke lejepriserne.   

Det forventes, at der vil være stigende antal investeringsmuligheder indenfor kontor- og detailhandels-

segmentet, som ATP vil analysere grundigt før et eventuelt køb.  

ATP s ledelse afslutter med at skrive, at de forventer et resultat før værdireguleringer og eventuelle 

avancer ved ejendomssalg på 180 mio.kr., hvilket ligger væsentligt under dette års resultat før værdi-

reguleringer.  

Den almindelige og den fagkyndige regnskabslæser vil i ovenstående forventning kunne konkludere, 

at ledelsen forventer et dårligere resultat af den primære drift i 2010.  

Først her vil den almindelige regnskabslæser fange, at ATP forventer en stigning i afkastkravet for 

2010 på visse sekundære segmenter af erhvervsejendomsmarkedet, hvor den fagkyndige allerede blev 

klar over dette i nøgletalsanalysen. Den almindelige regnskabslæser vil måske ikke forstå, hvad effek-

ten af det stigende afkastkrav vil betyde for næste år regnskab, mens den fagkyndige bliver klar over, 

at ledelsen forventer en yderligere negativ værdiregulering på ejendommene næste år.  

Endvidere beskriver ATP mellem linjerne, at opkøb af ejendomme i 2010 kan blive en realitet, som 

begge regnskabslæsere vil fange. 
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Begivenheder efter regnskabsårets afslutning  

Afsnittet indeholder, at der efter balancedagen ikke er indtruffet forhold, som har væsentlig indflydel-

se på bedømmelsen af årsrapporten.   

Både den almindelige og den fagkyndige regnskabslæser vil ikke kunne drage yderligere konklusioner 

af dette, da ovenstående gennemgang af ledelsesberetningen ikke har givet anledning til bekymringer.  

7.3.5 Anvendt regnskabspraksis 

 

investeringsejendomme 

Under anvendt regnskabspraksis beskrives, at ATP måler investeringsejendomme til dagsværdi, via en 

afkastbaseret model. Ved opgørelsen tages udgangspunkt i de forventede lejeindtægter ved fuld udlej-

ning, fratrukket forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger. Fremkommet 

beløb korrigeres for indregnet tomgangsleje samt forventede omkostninger til aptering og større vedli-

geholdelsesarbejde mv. Afkastkravet bliver bestemt ud fra eksterne mægleres bedømmelser af mar-

kedsniveauet. Ledelsen beskriver desuden, at eget domicil ligeledes er efter samme princip, som de 

andre ejendomme.  

Der sker ikke vurdering fra ekstern vurderingsmand.  

ATP oplyser, at de binder opskrivningerne på egenkapitalen, hvilket ikke længere er et krav. Dermed 

kan selskaberne selv bestemme, om de ønsker at gøre dette.  

Der oplyses desuden korrekt efter ÅRL § 87 - punkt 2, principperne for opgørelse af pengestrømsop-

gørelsen. Endvidere overholder ATP desuden reglerne om beskrivelse af metoderne til opgørelse af 

nøgletal i ledelsesberetningen, jf. ÅRL § 87 

 

punkt 4, som er særskilt oplyst på side 8.  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke drage yderligere konklusioner af ovenstående, mens den fag-

kyndige vil nærlæse teksten om forventede omkostninger. Som tidligere nævnt, er det kun de realise-

rede omkostninger, som må anvendes til opgørelsen84, og dermed ikke de forventede. Testen af værdi-

ansættelsen vil blive efterprøvet under afsnit 7.3.8.  

Desuden fanger den regnskabskyndige, at det ikke er eksterne vurderingsmænd, som laver gennem-

gangen.  
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7.3.6 Sammenhængen mellem resultatopgørelsen, balancen og tilhørende noter 

I resultatopgørelsen er der omkostningsført 212 mio.kr. (koncern) vedrørende værdiregulering af inve-

steringsejendomme. Der foreligger en tilhørende note, note 2, hvor årets udvikling er beskrevet. Noten 

beskriver, at der i årets løb er sket opskrivninger for 14 mio.kr., mens der er tilbageført 158 mio.kr. af 

tidligere opskrevet. Endvidere er der nedskrevet 70 mio.kr., mens der er tilbageført 2 mio.kr. som føl-

ge af værdireguleringen. Der er sket tilgang, som stemmer overens med pengestrømsopgørelsen.  

Dermed er der overensstemmelse mellem noten, balancen, resultatopgørelsen og pengestrøms-

opgørelsen. Der er endvidere oplyst laveste, højeste samt vægtet gennemsnitlig afkastkrav i noten, 

hvilket på ingen måde er et krav. ATP binder stadig opskrivninger på egenkapitalen, hvilket ikke læn-

gere er et krav.  

Som noget helt ekstraordinært har ATP Ejendomme A/S endvidere udarbejdet en speciel note vedrø-

rende værdiansættelsen af ejendommene. Den beskriver resultatet af ejendommene i alt på segmenter-

ne samt deres afkastkrav. Der er oplyst adresse, antal lejere, udlejningsprocent, kvm og opførelsesår, 

så det er muligt for den eksterne regnskabslæser at få indsigt i informationer til værdiansættelsen. 

Grunden til dette er ekstraordinært godt er, at trods lovændringen 3. juni 2008 ikke er et krav at med-

tage disse typer af oplysninger.  

Den almindelige regnskabslæser vil ikke umiddelbart prøve at efterregne ovenstående, og dermed 

drage yderligere konklusion af ovenstående. Den fagkyndige regnskabslæser vil få en god mavefor-

nemmelse af årsrapporten samtidig med, at personen oplever, at ATP opgiver brugbar og ekstraordi-

nær information. Dette viser, at ATP ikke prøver at skjule noget, og at der ingen fejlinformation er.  

7.3.7 Pengestrømsopgørelsen og likviditet 

Pengestrømsopgørelsen, som er et krav85, er oplyst på koncernniveau i årsrapporten. Som tidligere 

nævnt, er pengestrømsopgørelsen efter min vurdering et af de vigtigste elementer i et investeringssel-

skab.   

Hvis der udelukkende kigges på de likvide midler på aktiv siden, har de likvide midler haft en positiv 

tilgang på 41 mio.kr. i årets løb. Dette giver, isoleret set, et positiv billede af virksomheden.  

Kigges der på pengestrømsopgørelsen, viser det sig, at modsat Correll Holding ApS så har ATP likvi-

ditetsoverskud på den primære drift. Endvidere kan det tydeligt ses, at der er sket investeringer i grun-

                                                     

 

85 Krav om pengestrømsopgørelsen ved aflæggelse efter regnskabsklasse C 

 

jf. ÅRL §86 
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de og bygninger samt driftsmidler på 44 mio.kr. i årets løb. Yderligere er der udbetalt 110 mio.kr. i 

udbytte.  

Både den almindelige og den fagkyndige regnskabslæser vil drage samme konklusion ud af denne 

pengestrømsopgørelse. ATP er inde i en positiv udvikling på likviditeten, og dette var også tilfældet 

året før.  

7.3.8 Test af værdiansættelse samt vurdering af afkastningskrav 

Årsrapporten fra ATP er meget velbelyst og i forståeligt sprog, hvorfor det umiddelbart vil være nemt 

at teste værdiansættelsen af investeringsejendommene. Afkastkravet er tidligere vurderet under afsnit 

7.3.4, og er vurderet i orden med det anvendte afkastkrav på 5,5%.  

ATP vedlægger sin egen oversigt over nettoresultat, vægtet afkastkrav samt beregnet markedsværdi 

fordelt på de forskellige segmenter. Hvis man efterprøver udregningerne, er der ikke overens-

stemmelse mellem de faktorer, der er oplyst til den beregnede markedsværdi. Dette skyldes, at ATP 

formodentligt har afsat udlejerbetalte omkostninger til vedligeholdelse vedrørende de stigende tom-

gangs lejemål, hvilket også er efter normen på metoden86. Det skal dog nævnes, at deres nettoresultat 

af ejendomme i alt, stemmer overens med resultatopgørelsen, og dermed også i nedenstående estimat. 

Hvis et selskab vælger at afsætte flere omkostninger til den fremtidige drift, giver det en lavere værdi-

ansættelse. Dette udtrykker muligvis ikke et mere retvisende billede af virksomhedens aktiver, men 

effekten af en lavere værdiansættelse er ikke umiddelbart et problem. Hvis der er skjulte aktiver i en 

virksomhed, er det ikke et problem, men er aktiverne derimod overvurderet, giver det et problem (som 

tilfældet ved Correll Holding ApS).  

Forudsætningerne i nedenstående beregning, vises herunder.  

1. Lejeindtægter er hentet direkte fra årsrapporten, jf. resultatopgørelsen. 

2. Omkostningerne vedrørende ejendommene er ligeledes hentet direkte fra årsrapporten, jf. resultat-

opgørelsen. 

3. Følsomhed er for at vise, hvor mange omkostninger ATP i realiteten har afsat ekstra.   
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Estimat for årsrapporten 2009 - ATP Ejendomme A/S Følsomhed 3 

Indtægter

                 
Lejeindtægter 1 

       
244.000.000 

    
244.000.000 244.000.000 

                      
Udgifter

                 

Administrationsomkostninger

           

samt vedligeholdelse 2

   

-50.000.000 

    

-50.000.000 -72.180.000 

                      

Netto leje 

                

194.000.000 171.820.000 

                                            

Værdi af ejendommen ved afkastningskrav : 

        

5,00% 

                

3.880.000.000 3.436.400.000

 

5,25% 

                

3.695.238.095 3.272.761.905

 

5,50% 

                

3.527.272.727 3.124.000.000

 

5,75% 

                

3.373.913.043 2.988.173.913

 

6,00% 

                

3.233.333.333 2.863.666.667

 

6,25% 

                

3.104.000.000 2.749.120.000

 

6,50% 

                

2.984.615.385 2.643.384.615

 

6,75% 

                

2.874.074.074 2.545.481.481

 

Figur 7.3.8.1 kilde : Egen udvikling  

Som det ses i den med blåt markerede linje, ville ATP med det valgte afkastkrav kunne værdiansætte 

ejendommene højere. I realiteten svarer deres afkastkrav til at ligge tættere på 6,25% end de valgte 

5,5%. I eksemplet herover er det efterprøvet, hvor mange omkostninger ATP har afsat, som svarer til 

72 mio.kr. Dermed en forskel på 22 mio.kr. Hvilket betyder, at ATP forventer at bruge yderligere om-

kostninger i fremtiden.  

Ovenstående gennemgang ville den almindelige regnskabslæser ikke være i stand til at udføre, hvorfor 

personen ikke ville have fået samme indblik i selskabets forsigtighed og reelt skjulte værdi i aktiverne. 

Derimod ville den fagkyndige regnskabslæser være i stand til det, og ville kunne konkludere, at det 

aflagte regnskab ser fornuftigt ud, og se, at der opstår en skjult værdi i årsrapporten.   

7.3.9 Sammenfatning 

ATP leverer en meget åben og belyst årsrapport, hvor man får indtryk af, at årsrapporten virkelig af-

spejler ledelsens bedste bud. Årsrapporten indeholder alle de informationer og tilmed flere, som regn-

skabslæseren ønsker sig ved denne type virksomheder. Det er min vurdering, at ATP faktisk er et for-

billede for, hvordan investeringsejendomme skal aflægge deres regnskab.  
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Det er derfor min vurdering, at reguleringen, der er foretaget af værdiansættelsen af investeringsejen-

dommene, virker realistisk.  

Hertil skal der knyttes en kommentar om, at ATP Ejendomme A/S ejere ikke er den samme type, som 

Corell Holding ApS. De ultimative ejere i ATP er lønmodtagerne selv, hvis kendskab til regnskab må 

betragtes som begrænset. Årsrapporten skal derfor udformes på forståeligt dansk, så regnskabslæserne 

ikke misforstår de oplyste informationer. Det må forventes, at regnskabslæserne, som er de ultimative 

ejere, ikke har adgang til de underliggende regnskabstal, hvorfor årsrapporten skal være åben og be-

lyst.   

Dette er modsat i Correll Holding ApS, hvor de ultimative ejere er Christian Correll, som har adgang 

til de underliggende regnskabstal og kan se yderligere information her.  

8 Delkonklusionen på gennemgang 

Efter gennemgangen af de to udvalgte årsrapporter er der fundet flere forhold, som pointerer, at der er 

behov for opstramning eller en mere specifik og klar beskrivelse i årsregnskabsloven.  

Det er vurderet, at den primære regnskabslæser i investeringsselskaber ofte er ejeren, banken og i 

mange tilfælde lejeren. Bankerne ville ikke kigge på ATP, da det er egenfinansieret af koncernen.   

Nedenstående er opdelt i hovedafsnit med de primære problemstillinger.  

8.1 Kravet om oplysninger er en vurderingssag 

ATP Ejendomme A/S oplyser om rigtigt mange forhold, hvilket er rigtigt godt for regnskabslæseren. 

Problemstillingen er, at ATP gør det af fri vilje, og ikke fordi det er påkrævet i henhold til loven. ATP 

er, som beskrevet, egenfinansieret og den ultimative ejer er lønmodtagere, som indbetaler gennem en 

pensionskasse. De primære regnskabslæsere er derfor mindre fagkyndige, som umiddelbart ikke har 

adgang til den underliggende dokumentation i regnskabsafdelingen.   

I Correll Holding ApS har ejeren derimod adgang til den underliggende dokumentation, men det har 

banken som udgangspunkt ikke. Da reglerne i årsregnskabsloven ikke er specifikke og klare, kan Cor-

rell uden at bryde reglerne i årsregnskabsloven vurdere sig til mange fravalg, og gøre årsrapporten 

meget mangelfuld og mindre belyst for regnskabslæseren.  
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Der er derfor behov for yderligere regulering på dette område.  

8.2 Budgetterede lejeindtægter i den afkastbaserede metode 

Det er endvidere under gennemgangen af de to årsrapporter konstateret, at der efter min vurdering kan 

være fejl i deres udregning af værdiansættelse. Der foreligger ikke informationer nok til at kunne kon-

kludere på, om fejlen eksisterer i årsrapporterne. Fejlen forudsætter dog, at selskaberne værdiansætter, 

jf. anvendt regnskabspraksis. Begge selskaber værdiansætter efter den afkastbaserede metode, hvor de 

begge tager udgangspunkt i de budgetterede tal til opgørelsen, jf. anvendt regnskabspraksis.  

IAS 40 definerer 

 

afsnit 51 : 

The fair value of investment property does not reflect future capital expenditure that will improve or enhance 

the property and does not reflect the related future benefits from this future expenditure. 

Figur 8.2.1 IAS40 

 

afsnit 51.  

Oversat af Erhvervs- & Selskabsstyrelsen med nedenstående betydning87 : 

Investeringsejendommes dagsværdi afspejler hverken fremtidige anlægsinvesteringer, som vil forbedre ejen-

dommen, eller de tilknyttede fremtidige fordele af disse fremtidige investeringer. 

Figur 8.2.2 IAS40 

 

afsnit 51, oversat af E&S.  

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forsætter og beskriver direkte, at : Ejendommen skal derfor vurderes 

ud fra de faktiske forhold på balancedagen88. Notatet er tolket i branchen, af 3. mand, hvor det i mange 

tilfælde vurderes, at det faktisk er muligt89 at medtage kendte prisreguleringer. 

Det er derfor, efter min opfattelse, i orden at indregne en eventuel kendt fremtidig prisregulering på 

udlejet lejemål, men det er ikke i orden at indregne lejeindtægter på lejemål, som ikke er indgået eller 

ikke er udlejet ved balancedagen. Hvis selskaber som ATP Ejendomme A/S først medtager lejeindtæg-

terne ved fuld udlejning, og efterfølgende regulerer for forventet tomgang, er det, jf. ovenstående ikke 

korrekt. Dog er det i orden, hvis tomgangsprocenten afspejler tomgangen på balancedagen, da udbud 

og efterspørgsel er en del af afkastkravet, jf. nedenstående. 

Afkastkravet afspejler en række forhold som f.eks. renteniveau, inflation, konjunkturudsving, alterna-

tive anvendelsesmuligheder, udbud og efterspørgsel90. 

                                                     

 

87 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, side 2 
88 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, side 2 
89 Udover henvisninger herover, bakkes dette op af Ejendomsforeningen 

 

værdiansættelse af investeringsejen-

domme, udgivet oktober 2010, side 58 & 59. 
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Desuden er det min vurdering, at det er muligt at indregne fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, 

samt visse omkostninger der er lejerbetalte omkostninger, som medtages pga. tomgang91.  

Det skal dog siges, at ved testen på værdiansættelsen i ATP Ejendomme A/S, nåede den sandsynlige 

værdi et resultat, som symboliserer, at værdien kunne være højere. Dette er, som tidligere nævnt, ikke 

et problem. Dette symboliserer, at man har medtaget omkostninger til fremtidig vedligeholdelse til 

udlejerandel pga. tomgang. 

Det var slet ikke muligt at teste korrekt for Correll Holding ApS, da informationerne i årsrapporten var 

skrabede og nærmest mangelfulde. 

Endvidere skal det med henvisningen til afsnit 5.2 nævnes, at det er min vurdering, at ÅRL åbner mere 

op for muligheden for at medtage omstruktureringer i forhold til IAS. 

8.3 Den regnskabsmæssige regulering 

Der er i hver af gennemgangene af årsrapporterne efterprøvet den regnskabsmæssige regulering af 

værdiansættelsen. Der henvises derfor til afsnittet 7.  

8.4 Perspektivering af årsrapporterne til analysen af ejendomsværdien i årene 

2005- 2010 

8.4.1 Correll Holding ApS 

Det har ikke været muligt at vurdere på Correll Holding ApS for en 5 årig periode, da selskabet ikke 

har eksisteret i hele perioden. Correll Holding ApS har i 2005 ikke aflagt koncernregnskab, hvorfor 

det er valgt ikke at udarbejdet dette.  

Selskabet har i 2006 en egenkapitalforrentning i procent på 13%92, hvilket ligger tæt på ATP Ejen-

domme A/S egenkapitalforrentning i procent for 2006. Året 2006 var et år fyldt med optimisme på 

ejendomsmarkedet, hvorfor selskabets udvikling i 2006 stemmer overens til analysen i afsnit 6.  

I 2007 er Correll Holding ApS inde i en rigtig skidt periode, hvilket også er forklaret tidligere. Selska-

bet går konkurs få dage efter aflæggelsen af årsrapporten. I 2007 har selskabet en egen-

kapitalforrentning i procent på -440 %, hvilket er et enormt fald, og hvilket på ingen måde stemmer 

                                                                                                                                                                     

 

90 Notat fra E&S 3.april 2009 - Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme, side 3 
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overens til den markedsudvikling, der var til stede i 2007. Årsagerne til denne udvikling kan være 

mange, men det må antages, at værdiansættelsen samt den stigende gæld bærer en del af skyldes.  

8.4.2 ATP Ejendomme A/S 

ATP Ejendomme A/S har en god udvikling fra 2005-2007, set på egenkapitalens forrentning93, hvilket 

stemmer overens med analysen i afsnit 6. I 2005-2007 var marked præget af optimisme og gevinster 

blandt ejendomsspekulanter.  

I 2008 dykker egenkapitalens forrentning 16,4 %-point, og ender dermed på -1,5 %, hvilket stemmer 

overens med min analyse. I 3. kvartal af 2008 indtræffer finanskrisen med et brag, og mange bliver 

kraftigt påvirket, herunder ejendomsmarkedet. Da ATP aflægger regnskab 3 mdr. efter krisens ind-

træffen, bærer deres regnskab selvfølgelig præg af krisen, da man endnu ikke er klar over, hvor længe 

denne krise vil vare.  

Vedrørende regnskabsåret 2009 stiger egenkapitalens forrentning faktisk, men dog ikke til over 0. 

Dermed ender årets forrentning på -0,2 %. Hvilket stemmer overens med analysen, da der i slutningen 

af 2009 begynder at komme en vis optimisme på markedet igen.  

Det er dermed min vurdering, at ATP Ejendomme A/S har aflagt årsrapporter, der afspejler den gene-

relle markedsudvikling i årene.  

9 Forslag til ændring af lovgivningen 

9.1 Indledning til forslag 

Det er igennem opgaven konstateret, at der er brug for en mere belyst årsrapport, som beskriver forud-

sætningerne på et mindre fagkyndigt sprog. Oplysningerne skal være oplyst på en måde, der giver 

regnskabslæseren hurtig og nem indsigt i værdiansættelsen af ejendommene, men det er vigtigt, at det 

ikke skader virksomheden 

 

set ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Som det ses i Correll s regn-

skab, er der lavet en følsomhedsanalyse. Correll har udarbejdet denne følsomhedsanalyse, hvilket er 

rigtig godt set ud fra regnskabslæserens synspunkt og behov. At ledelsen desværre undlader væsentli-

ge oplysninger er ikke tilfredsstillende for regnskabslæseren. Afkastkravet, som er anvendt, er ikke 

oplyst, hvilket lader regnskabslæseren sidde tilbage med en ubrugelig følsomhedsanalyse.   

                                                     

 

93 Se bilag 6 
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Ledelsesberetningen kan, jf. ÅRL §77, undlades, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer i virk-

somhedens aktivitet og økonomiske forhold. Dermed kunne ledelsesberetningen og/eller følsomheds-

analysen formelt set være fjernet helt fra Correll s regnskab. Der er, som tidligere nævnt, sket ændrin-

ger på dette punkt94 ved lovændringen 3. juni 2008. Dette er mere målrettet mod regnskabsklasse C, 

hvorfor ledelsen stadig havde muligheden for at fravælge ledelsesberetningen. Dog har ledelsen den 

opgave, at årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabet, og dermed kan ledelsesberetningen 

og/eller følsomhedsanalysen blive en vurderingssag for ledelsen. Finder ledelsen disse oplysninger 

relevante for regnskabslæserens forståelse og for det retvisende billede af virksomheden, eller kunne 

man tænke på den situation, hvor ledelsen bevidst prøver at skjule disse? Derfor er det min vurdering, 

at der skal være mere klare linjer og krav på revision af ledelsesberetningen, herunder følsomhedsana-

lysen på selskaber med investeringsejendomme.  

Den nuværende årsregnskabslov beskriver kravene til noteoplysninger ang. investeringsejendomme til 

den samme som materielle anlægsaktiver, hvilket er mangelfuldt i forhold til regnskabslæserens behov 

i forhold til investeringsejendomme. Ved regnskabsklasse C og D skal noten indeholde flere oplysnin-

ger end ved B, men alle klasserne indeholder intet oplysningskrav, som ellers ville dække regnskabs-

læseren behov i forhold investeringsejendomme.   

9.2 Hvad skal årsrapporten som minimum indeholde af oplysninger ? 

Regnskabslæserens behov for at kunne træffe korrekte beslutninger ud fra årsrapporten, når der indgår 

investeringsejendomme, er efter min vurdering i hovedtræk nedenstående. Hovedsageligt skal regn-

skabslæseren have mulighed for at vurdere på de enkelte faktorer samt kunne sammenligne med andre 

selskaber. Yderligere forklaring på punkterne er beskrevet i afsnit 9.3.  

1. Gennemsnitligt afkastningskrav/diskonteringsfaktor der er anvendt i opgørelsen af værdien i en 5 

årig periode. 

2. Hvor meget den gennemsnitlige udlejningsprocenten/tomgangsleje udgør nu og i værdiansættel-

sen, samt øvrige forudsætninger. 

3. Beskrivelse af hvilke områder ejendommene ligger i samt segmentfordeling (bolig, kontor mv.) i 

ledelsesberetningen. 

4. Følsomhedsanalyse med +/-% ændring (0,25 %-point interval) i afkastningskravet/diskon-

teringsfaktoren, samt det anvendte afkastkrav som udgangspunkt og oplyst. 

5. Pengestrømsopgørelsen 

 

så regnskabslæreren kan se hvor likviditeten kommer fra. 

6. Oplysningspligt af andelen af overført overskud der stammer fra opskrivninger. 

                                                     

 

94 Jf. afsnit 4.3. 
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7. Årsrapporten oplyst/beskrevet på sprog, der er forståeligt uanset uddannelse. 

8. Krav om revision af ledelsesberetningen  

9.3 Begrundelse for hvorfor ovenstående oplysninger skal med i et regnskab 

Herunder vil hvert af de ovenstående punkter beskrives, herunder hvilken effekt det manglende punkt i 

lovgivningen har i dag.  

Punkt 1 - Gennemsnitligt afkastningskrav/diskonteringsfaktor der er anvendt i opgørelsen af værdien, i 

en 5 årig årrække.

 

For at undgå, at regnskabslæseren i fremtiden ikke kan efterregne/-prøve værdiansættelsen, er det min 

vurdering, at ledelsen skal oplyse om den anvendte gennemsnitlige afkastkrav/diskonteringsfaktor, 

som der er benyttet. Som det ses i Correll Holding ApS, oplyser ledelsen ikke om ovenstående, hvilket 

gør det svært for regnskabslæseren at forstå de forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for 

værdiansættelsen. Som reglerne er i dag, skal ledelsen kun beskrive eventuel usikkerhed ved indreg-

ning eller måling, så vidt med angivelse af beløb 95 (kun et krav i regnskabsklasse C, og ikke i B). 

Ovenstående beskriver intet om, hvad afkastkravet/diskonteringsfaktoren er, og dermed er det helt 

efter loven at lave en følsomhedsanalyse, hvor ledelsen ikke beskriver udgangspunktet af valgte fakto-

rer, som det ses i Correll Holding ApS. Med henvisning til lovændringen af 3. juni 2008, er der efter-

følgende strammet op på disse regler, men reglerne er ikke specifikke nok, efter min vurdering.  

Ovenstående kunne løses med en udvidet nøgletalsanalyse, da det efter min vurdering er vigtigt for 

regnskabslæseren at kunne vurdere på mere et år, for at kunne danne sig et indtryk om værdiansættel-

sen. Et godt eksempel på ovenstående er den gennemgåede årsrapport fra ATP, hvor ATP har medta-

get den gennemsnitlig udlejningsprocent i nøgletalsopgørelsen.  

Nøgletalsanalysen er allerede et krav i årsregnskabsloven, jf. §101, i regnskabsklasse C. Problemet 

med denne lov er, at ledelsen selv skal vurdere, hvilke ekstraordinærer nøgletal de finder nødvendige. 

Hvis ledelsen ønsker at skjule deres anvendte afkastkrav/diskonteringsfaktor, kan de vurdere, at dette 

ikke er nødvendigt.   

Som følge af, at dette ikke ændres i fremtiden, vil regnskabslæseren ikke kunne forstå årsrapporten 

fuldt ud og se eventuelle problemstillinger. I værste fald vil vi se flere ejendomsspekulanter, som kan 

løbe om hjørner med regnskabslæserne, herunder bankerne.    

                                                     

 

95 Årsregnskabsloven §99, stk. 2. 
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Punkt 2 - Hvor meget den gennemsnitlige udlejningsprocenten/tomgangsleje udgør

 
For at regnskabslæseren kan danne sig et indtryk af, hvor realistisk værdiansættelsen af ejendommene 

er, er det min vurdering, at ledelsen skal oplyse den gennemsnitlige udlejningsprocent/tomgangsleje. 

Både den nuværende udlejningsprocent/tomgangsleje, samt den i værdiansættelsen anvendte udlej-

ningsprocent/tomgangsleje på ejendommene. Hvis der forekommer store afvigelser herimellem, skal 

ledelsen beskrive hvorfor. Et godt eksempel på ovenstående er den gennemgåede årsrapport fra ATP, 

hvor ATP har medtaget den gennemsnitlig udlejningsprocent i nøgletalsopgørelsen. Afvigelsen har 

ATP beskrevet i ledelsesberegningen. Desuden vil det være en fordel, at oplyse om den gennemsnitli-

ge udlejningsprocent/tomgangsleje de sidste 5 år (nøgletalsanalysen), for at regnskabslæseren kan 

vurdere, om den fremtidige gennemsnitlige udlejningsprocent/tomgangsleje virker realistisk. Regn-

skabslæseren kan muligvis ikke give et bedre bud på tomgangslejen i fremtiden, men regnskabslæse-

ren kan vurdere ledelsens bud ved at sammenligne med andre investeringsejendomme med samme 

forudsætninger.  

Endvidere skal ledelsen beskrive eventuelle andre forudsætninger, som er brugt til værdiansættelsen. 

Herunder vedligeholdelse, og kommende investeringsejendomme, som skaber udvidede lejeprocenter 

samt øvrige væsentlige tiltag. Forudsætningerne er efter lovændringen blevet et krav96, men lovgiv-

ningen er ikke 100% klar og ledelsen kan i værste tilfælde tolke reglerne selv. Derfor er det vigtigt, der 

kommer klare linjer på punktet.  

Punkt 3 

 

Beskrivelse af segment i ledelsesberetningen

 

I regnskabsklasse B er der kun krav om, at selskaber skal lave en ledelsesberetning, hvis der er sket 

væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, jf. ÅRL §77. I regnskabs-

klasse C er kravene mere specifikke, men ingen af kravene omhandler et krav om beskrivelse af seg-

mentet.   

For at regnskabslæseren har mulighed for at vurdere på oplysningerne og indregningen, er der behov 

for oplysninger om selskabets ejendomsportefølje. Informationer som geografisk placering, og typen 

af ejendom (kontor, bolig mv.) er vigtige informationer for regnskabslæseren. For den bedst mulige 

forståelse af virksomhedens ejendomsportefølje skal oplysningen indeholde en beskrivelse samt angi-

velse af ejendomstypen samt geografisk placering i procent, af porteføljen. Formålet er, at regnskabs-

læseren selv skal kunne vurdere, om de oplyste forudsætninger i ledelsesberetningen virker realistiske. 

Opgør selskabet efter den afkastbaserede model, kan regnskabslæseren vurdere yderligere på det an-

vendte afkastkrav med sammenligning til markedsrapporter. 

                                                     

 

96 Jf. afsnit 4.3 
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Der er derfor en vigtig information for regnskabslæseren, for selv at kunne vurdere på selskabets frem-

tid, samt sammenligne med lignede selskaber. Et godt eksempel på ovenstående er den gennemgåede 

årsrapport fra ATP Ejendomme A/S, som oplyser om disse.  

Desuden ønskes der revision af ledelsesberetningen, jf. punkt 9.1.  

Punkt 4 

 

Krav om følsomhedsanalyse

 

Selskaber, der værdiansætter til dagsværdi efter ÅRL §38, indeholder en vis form for skøn, da der 

indgår forventninger til fremtiden. Derfor er det min vurdering, at en god og behovsdækkende oplys-

ning til regnskabslæser er en følsomhedsanalyse. Denne beskriver nøjagtigt, hvilke konsekvenser en 

ændring i forudsætningerne vil have på årsrapporten. Hvis selskabet opgør ejendommene efter den af-

kastbaserede model, skal følsomhedsanalysen laves med udgangspunkt i afkastkravet, men hvis sel-

skabet opgør ejendommene, skal følsomhedsanalysen laves med udgangspunkt i diskonterings-

faktoren.   

Det er ved min gennemgang konstateret, at nogle årsrapporter har denne følsomhedsanalyse, men hvor 

ledelsen har gjort den ubrugelig for regnskabslæseren. Ledelsen har enten skjult udgangspunktet af 

afkastkravet eller lavet følsomhedsanalysen med så stort et interval, at det ikke giver mening. Følsom-

heden på værdiansættelsen af ejendomme er stor, hvorfor ændringen i interval skal være forholdsmæs-

sig lille, f.eks. 0,25 %-point i ændring. Desuden er det vigtigt, at opgørelsen indeholder effekten på 

resultatet, ejendommene samt egenkapitalen.  

Ved at indsætte en følsomhedsanalyse, som er velbelyst, vil regnskabslæseren kunne vurdere konse-

kvenserne af en eventuel fejlvurdering fra ledelses side.  

Følsomhedsanalysen er efter lovændringen blevet et krav97, men lovgivningen er ikke 100% klar og 

ledelsen kan i værste tilfælde tolke reglerne selv. Derfor er det vigtigt, der kommer klare linjer på 

punktet, som tilføjelse af interval. Endvidere skal kravet være ufravigeligt for regnskabsklasse B, der 

aflægger efter §38.    

                                                     

 

97 Jf. afsnit 4.3 
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Punkt 5 

 
Krav om pengestrømsopgørelsen

 
En pengestrømsopgørelse er efter min vurdering meget vigtig oplysning for regnskabslæseren, hvis 

selskabets hovedaktivitet er investeringsejendomme. Det er meget relevant for regnskabslæseren, om 

cash-flowet kommer fra den primære drift, eller fra lånte penge (som i Correll Holding ApS). Regn-

skabslæseren kan på baggrund af pengestrømsopgørelsen vurdere, hvor sund virksomheden egentlig 

er, og hvor rustet den er til fremtiden.   

Årsregnskabsloven kræver kun en pengestrømsopgørelse efter §88, ved regnskabsklasse C og derover. 

Det er dog muligt at lave et tilvalg som pengestrømsopgørelsen for regnskabsklasse B, hvis ledelsen 

finder det relevant98. Hvis ledelsen ikke ønsker at medtage denne, har de derfor mulighed for at argu-

mentere for, at pengestrømsopgørelsen ikke er relevant for årsrapporten. Det er derfor min vurdering, 

at der skal ske opstramning og specifikke krav ved selskaber, hvis hovedaktivitet er investerings-

ejendomme.  

Punkt 6 - Oplysningspligt af andelen af overført overskud der stammer fra opskrivninger

 

Som tidligere nævnt, blev der 3. juni 2008 vedtaget lovforslag om, at der ikke længere er krav om, at 

nettoopskrivninger på ejendomme efter §38 skal bindes på bundne reserver. Det er min vurdering, at 

fjernelse af den bundne reserve er en god ting, da investeringsejendomme kan sidestilles med aktier, 

hvor opskrivninger kan udloddes. Dog vil den mindre regnskabskyndige ikke være i stand til at vurde-

re, hvor meget af overført overskud , der reelt stammer fra indtægter med en likvid påvirkning, eller 

om overskuddet reelt stemmer for opskrivninger på ejendomme. Som følge af denne regel vil man i 

fremtiden kunne se årsrapporter, som har et positiv overført overskud til trods for, at det kun er de 

ikke likvide værdireguleringer på ejendommen, som kan medføre den positive påvirkning. Op- og 

nedskrivninger i årets løb vil altid fremgå i resultatopgørelsen særskilt, men værdireguleringer, som er 

sket i flere år tilbage kan umiddelbart ikke læses. Dermed er det vigtigt, at selskaberne oplyser om den 

reelle værdi af overført overskud, som stammer fra værdireguleringer fra ejendomme.   

Punkt 7 

 

Forståeligt sprog

 

Den nuværende lovgivning har allerede regler for, at årsrapporterne skal være på et forståeligt sprog. 

Jf. ÅRL §138, stk. 4 skal alle indsendte årsrapporter og anden dokumentation som udgangspunkt være 

på dansk. Og regler om, at årsrapporterne skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde efter ÅRL 

§13. Det er efter min vurdering ikke muligt at tilføje loven yderligere, som kan sikre, at årsrapporterne 

beskrives bedre til mindre regnskabskyndige læsere. Dermed er der ikke kommet yderligere forslag til 

årsregnskabsloven. 

                                                     

 

98 ÅRL §13, punkt 3. 
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Punkt 8 

 
Krav om revideret ledelsesberegning

 
Efter vedtagelse af lovforslaget 3. juni 2008 ophævede man kravet om, at revisor skulle revidere ledel-

sesberetningen99. Dermed kan ledelsen fravælge revisionen på ledelsesberetningen, og revisor skal kun 

udtale sig om ledelsesberetningen. Hvis et selskab vælger at fravælge revisionen af ledelsesberetnin-

gen, opstår der en større risiko for fejlinformation af de informationer, som ledelsen oplyser.  

Dermed er det min vurdering, at for at opretholde sikkerheden, skal ledelsesberetningen stadig revide-

res, når selskaber aflægger efter årsregnskabsloden §38.   

Det er min vurdering, at hvis ovenstående stadig var et krav, ville regnskabslæseren være sikker på de 

oplysninger som ledelsen belyser. Dermed kan regnskabslæseren være sikker på oplysningerne i ledel-

sesberetningen og dermed danne korrekte beslutninger ud fra denne.  

9.4 Forslag til lovgivningsmæssige ændringer 

For at indføre specifikke lovgivningsmæssige ændringer, der opretholder ovenstående krav, er der 

behov for flere ændringer i lovgivningen. Den nemmeste ændring ville være at tilføje, at alle investe-

ringsselskaber, der aflægger efter ÅRL §38, som minimum skal overholde reglerne for regnskabsklas-

se C, og derefter tilføje små ændringer til loven. Dette er ikke tilgangen, jeg har valgt, da et krav om, 

at investeringsselskaber som minimum skal aflægge efter regnskabsklasse C, vil betyde flere krav 

andre steder i årsrapporten for et regnskabsklasse B selskab, og vil i den sammenhæng koste selskabet 

unødvendige administrative omkostninger. Desuden er reglerne for regnskabsklasse C ikke gennem-

førte nok, da flere af ovenstående krav, som efter min vurdering skal ændres, vil være et vurderings-

spørgsmål for ledelsen. F.eks. har en nøgletalsberegning, jf. den nuværende årsregnskabslov, ingen 

krav om oplysning af afkastkravet, som f.eks. ATP oplyser om. Dermed har ledelsen stadig mulighed 

for at vurdere anderledes og fravælge nogle af tingene. Derfor er der behov for mere specifikke krav i 

lovgivningen ved selskaber, der aflægger efter ÅRL §38, hvorfor det skulle mindske muligheden for at 

fravælge vigtige oplysninger i årsrapporten.  

Der er få tilfælde, hvor det af konkurrencemæssige forhold vil gøre det svært at gennemføre alle lov-

ændringer. F.eks. geografisk beskrivelse af segmentet, som kan være et sted, hvor det er svært at gen-

nemføre ændringen.   

                                                     

 

99http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/nyheder/danskregnskab/nyhederafaeldredato/eb68a0be83f

fd110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm

 

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/udgivelser/nyheder/danskregnskab/nyhederafaeldredato/eb68a0be83f
fd110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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Trods lovændringen 3. juni 2008100, hvor investeringsejendomme skal opgive forudsætningerne for 

værdiansættelsen ved aflæggelse efter §38, er der tilføjet flere og mere præcise retningslinjer, som 

efter min vurdering vil sikre, at regnskabslæserens behov vil blive dækket.  

$99, stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter 

§38, stk. 2, skal udover stk. 1-2 oplyse om nedenstående punkter.   

1) De grundlæggende anvendte faktorer i opgørelsen til dagsværdi, opgivet i tal. 

2) Beskrivelse af de væsentlige fremtidige forudsætninger i værdiansættelsen, herunder årets og den 

forventede fremtidige gennemsnitlige udlejningsprocent, samt grunden til afvigelsen imellem dis-

se. 

3) Beskrivelse af ejendomsportefølje, herunder opdeling på type og geografisk placering opgivet i 

procent af den samlede ejendomsportefølje. 

4) Følsomhedsanalyse på de grundlæggende anvendte faktorer i værdiansættelsen (afkastkrav, dis-

konteringsfaktor mv.), hvor ændringen beskrives teoretisk på årets resultat, dagværdien af ejen-

domme samt egenkapitalen med maks. en ændring på intervallet på 0,25 %-point.  

§101, Stk. 5. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme 

efter §38, Stk. 2, skal på oversigten efter stk. 1 som minimum yderligere oplyse om 

5) De grundlæggende anvendte faktorer i værdiansættelsen (afkastkrav, diskonteringsfaktor mv.) 

6) Den gennemsnitlige udlejningsprocent  

§38, stk. 5. Bestemmelserne i §99, stk. 3 samt §101, stk. 5 finder anvendelse.   

Ovenstående to paragraffer vil dække regnskabslæsernes behov, jf. punkt 1,2,3 i ovenstående afsnit.  

§38, stk. 5. Bestemmelserne i §86 finder anvendelse.   

Ved at tilføje ovenstående kan der ikke afviges fra at lave pengestrømopgørelsen i regnskabsklasse B, 

punkt 5 i ovenstående afsnit.  

§56, stk. 5. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter 

§38, stk. 2, skal udover stk. 1-4 oplyse enten i egenkapitalnoten eller i en særskilt note, om andelen af 

frie reserver, som stammer fra værdireguleringer til dagværdi opgjort i tal.   

                                                     

 

100 Jf. afsnit 4.3 
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§38, stk. 5. Bestemmelserne i §56, stk. 5 finder anvendelse.   

Ved at tilføje ovenstående kan der ikke afviges fra at lave pengestrømopgørelsen i regnskabsklasse B, 

punkt 6 i ovenstående afsnit.  

§135a, Stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme 

efter §38, Stk. 2, skal have revideret ledelsesberetningen af enten en statsautoriseret eller registreret 

revisor.  

§38, stk. 5. Bestemmelserne i §135a, stk. 3 finder anvendelse.  

Ved at tilføje ovenstående kan selskaber, som aflægger efter §38, ikke afvige at lave en pengestrøm-

opgørelsen, selvom det er regnskabsklasse B, punkt 8 i ovenstående afsnit.  

Jf. bilag 4, foreligger forslag til ændringer i årsregnskabsloven, hvor der er taget udgangspunkt i de 

nuværende regler og markeret med rødt med forslagene.  

Forslaget om ændringer til årsregnskabsloven giver efter min vurdering regnskabslæseren et langt 

bedre grundlag for at kunne forstå og træffe de korrekte beslutninger ud fra oplysningerne i års-

rapporten. Ved årsrapporter, hvor ledelsen ønsker at have et oplyst regnskab, vil regnskabslæseren 

godt kunne forstå og træffe korrekte beslutninger på baggrund af oplysningerne. Derimod har regn-

skabslæseren ikke mulighed for dette, hvis ledelsen ikke ønsker et så oplyst regnskab (med de nuvæ-

rende regler). Det er min vurdering, at forslaget til ændringer i årsregnskabsloven vil tvinge selskaber 

hvis hovedaktivitet er investeringsejendomme, til at aflægge mere oplyste årsrapporter, der dækker 

regnskabslæserens behov.  

10 Konklusion 

Formålet med opgaven har været at identificere, hvilke hensigtsmæssigheder som indregningen af 

investeringsejendomme til dagsværdi medfører for regnskabslæsernes behov/beslutninger. Igennem 

opgaven er problemstillingerne blevet besvaret ved hjælp af teori og analyse af udvalgte årsrapporter 

samt forslag til ændringer i årsregnskabsloven.  

Det er min vurdering, at der er op til flere uhensigtsmæssigheder for regnskabslæserens behov og be-

slutninger, når investeringsejendomme indregnes til dagsværdi. Årsrapporten indeholder ikke nok 
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specifikke krav til de oplysninger, som ville kunne dække regnskabslæseren behov. Dermed er det 

muligt for selskabet at fravælge oplysninger, som i værste tilfælde er skyld i, at regnskabslæseren træf-

fer forkerte beslutninger. Derfor er det væsentligt at kende regnskabslæserens oplysningsbehov, hvil-

ket ender ud i de væsentlige ajourføringer, som der er behov for i årsregnskabsloven.   

Oplysningskrav fra regnskabslæseren 

Værdiansættelsen af ejendomme til dagsværdi indeholder en vis form for skøn, hvorfor informationer 

og oplysninger er regnskabslæserens vigtigste grundlag for at vurdere, hvorvidt regnskabslæseren er 

enig med selskabets opgjorte ejendomsværdi.   

Når investeringsejendomme værdiansættes til dagsværdi, er formålet at vurdere, om ejendommene kan 

sikre fremtidig indtjening til selskabet. Jo højere positiv cashflow ejendommen kan generere, jo bedre 

beliggenhed og stand, ejendommen er i jo højere værdi har den. Grundlæggende indeholder 

værdiansættelsen selskabets forudsætninger til fremtiden for ejendommen, herunder vedligholdelse og 

forventninger til risikoen, baseret på markedvilkårene. Da ingen kan forudsige fremtiden, vil 

værdiansættelsen indeholde velovervejede forudsætninger, som lovmæssigt ikke behøver at blive 

oplyst i årsregnskabsloven og dermed overfor regnskabslæseren. Dette skaber en væsentlige 

usikkerhed for regnskabslæserne, da de hverken kan vurdere forudsætningerne, eller sammenligne 

disse med andre selskaber.  

De nuværende oplysningskrav bærer efter min opfattelse præg af at have en overordnet karakter, og de 

enkelte selskaber kan således implementere dem forskelligt i praksis. Særligt er det observeret, at det i 

den forbindelse nødvendigvis ikke fremgår, hvilke faktorer og forudsætninger der er medtaget i opgø-

relsen til værdiansættelsen. Det medfører, at en reel brugbar vurdering af de væsentlige faktorer van-

skeliggøres for investor.   

Dermed er det min vurdering, at årsregnskabsloven ikke stiller tilstrækkelige specifikke oplysnings-

krav, hvorfor det er muligt for ledelsen at fravælge oplysninger, der er relevante for regnskabslæsernes 

beslutningsgrundlag.  

Forslag til ajourføring 

For at opfylde regnskabslæsers oplysningsbehov og dermed skabe et korrekt beslutningsgrundlag, 

mener jeg, at det er essentielt, at kravene til obligatoriske oplysninger vedrørende investeringsejen-

domme bør forøges i henhold til årsregnskabsloven.  

Disse yderligere oplysninger kunne være : 
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For regnskabslæser er det vigtigt at vide det gennemsnitlige afkastkrav/diskonteringsfaktor samt ud-

lejningsprocenten/tomgangslejen, der er lagt til grund for værdiansættelsen. Det er derfor mit forslag, 

at denne oplysning vil give mest værdi for regnskabslæseren, hvis denne indgår i en nøgletalsanalyse 

for en 5 årig periode. Da de talmæssige oplysninger kun giver grundlag for vurdering af selskabet og 

mulighed for sammenlignelighed med andre selskaber, er det yderligere min vurdering, at selskabet 

beskrivende skal redegøre for yderligere forudsætninger, som f.eks. planlagte ombygningsprojekter 

samt effekten heraf.  

I forlængelse heraf er det min vurdering, at regnskabslæseren skal kunne vurdere, om ledelsens valgte 

afkastkrav/diskonteringsfaktor er realistisk. For at kunne vurdere disse faktorer, er de væsentlige op-

lysninger, typen af ejendommene samt geografisk placering, angivet i procent af den samlede ejen-

domsportefølje. Det er dermed mit forslag, at ovenstående skal beskrives i ledelsesberetningen, som 

ikke skal kunne fravælges.  

Som følge af usikkerheden ved værdiansættelsen er det min vurdering, at det er uhensigtsmæssigt, at 

regnskabslæseren ikke har en overskuelig opgørelse af effekten ved ændring af de væsentlige faktorer. 

Det er derfor mit forslag, at en følsomhedsanalyse skal indgå i regnskabet, hvor der tages udgangs-

punkt i det anvendte afkastkrav/diskonteringsfaktor, og dette skal fremgå mere specifikt i årsregn-

skabsloven.  

Endelig er det mit forslag, at der stadig skal være krav om revision af ledelsesberetningen, da dette vil 

sikre nøjagtigheden af de oplysninger, som ledelsen beskriver heri.  

For at regnskabslæseren skal kunne vurdere, om selskabets cash-flow kommer fra den primære drift, 

eller fra lånte penge. Det er derfor mit forslag, at pengestrømsopgørelsen også skal være et krav i 

regnskabsklasse B, når selskabets hovedaktivitet er investeringsejendomme.  

Afslutningsvis er det mit forslag, at ledelsen stadig skal oplyse om den andel af egenkapitalen, som 

stammer fra opskrivninger på ejendomme. Det er min vurdering, at dette ikke fremgår tydeligt nok 

med den gældende lovgivning, hvilket er uhensigtsmæssigt for regnskabslæseren, når det skal vurde-

res, om resultatet stammer fra den primære drift.   
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Bilag 1  

Tærskelværdi jf. Finansiel Rapportering 

 

teori og regulering, side 187    
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Bilag 2 

Estimat for årsrapporten 2006 - Correll Holding ApS 

  
Følsomhed 4 

Indtægter

                 
Lejeindtægter  

  
1

     
15.312.896 

  
15.312.896 15.312.896 

                  

Udgifter

                 

Administrationsomkostninger

   

2

 

-5.000.000 

      

Lønninger  

    

3

 

-3.519.610 

  

-8.519.610 -1.000.000 

                  

Netto leje 

            

6.793.286 14.312.896 

                                    

Værdi af ejendommen ved afkastningskrav : 

      

1,50% 

            

452.885.733 954.193.067 

1,65% 

            

411.714.303 867.448.242 

1,80% 

            

377.404.778 795.160.889 

1,95% 

            

348.373.641 733.994.667 

2,10% 

            

323.489.810 681.566.476 

2,25% 

            

301.923.822 636.128.711 

2,40% 

            

283.053.583 596.370.667 

2,55% 

            

266.403.373 561.290.039 

2,70% 

            

251.603.185 530.107.259 

2,85% 

            

238.360.912 502.206.877 

3,00% 

            

226.442.867 477.096.533 

3,15% 

            

215.659.873 454.377.651 

3,30% 

            

205.857.152 433.724.121 

3,45% 

            

196.906.841 414.866.551 

3,60% 

            

188.702.389 397.580.444 

3,75% 

            

181.154.293 381.677.227 

3,90% 

            

174.186.821 366.997.333 

4,05% 

            

167.735.457 353.404.840 

4,20% 

            

161.744.905 340.783.238 

4,35% 

            

156.167.494 329.032.092 

4,50% 

            

150.961.911 318.064.356 

4,65% 

            

146.092.172 307.804.215 

4,80% 

            

141.526.792 298.185.333 

5,75% 

            

118.144.104 248.919.930 
Kilde : Egen udvikling     
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Bilag 3 

Estimat for årsrapporten 2007 - Correll Holding ApS 

  
Indtægter

               
Lejeindtægter  

  
1

     
29.867.349 

  
29.867.349 

                

Udgifter

               

Administrationsomkostninger

   

2

 

-14.674.919 

    

Lønninger  

    

3

 

-8.289.526 

  

-22.964.445 

                

Netto leje 

            

6.902.904 

                                

Værdi af ejendommen ved afkastningskrav : 

    

0,75% 

            

920.387.200 

0,80% 

            

862.863.000 

0,85% 

            

812.106.353 

0,90% 

            

766.989.333 

0,95% 

            

726.621.474 

1,00% 

            

690.290.400 

1,05% 

            

657.419.429 

5,00% 

            

138.058.080 

5,50% 

            

125.507.345 

6,00% 

            

115.048.400 
Kilde : Egen udvikling  

Alle omkostninger fra årsrapporten 2007 er medtaget.    
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Bilag 4 

Herunder er forslaget med ændringer til årsregnskabsloven markeret med rødt.  

§ 38.  Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed, kan efter første indreg-

ning løbende regulere de i stk. 2 nævnte aktiver, som er omfattet af investeringsaktiviteten og dermed 

forbundne finansielle forpligtelser, til dagsværdi.  

Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på investeringer i finansielle aktiver, investerings-

ejendomme, råstoffer og lignende materielle aktiver samt finansielle forpligtelser, der er forbundet 

dermed. Anvendelse kan ske på samtlige investeringsaktiver eller på enkelte kategorier af investe-

ringsaktiver samt de finansielle forpligtelser, der er forbundet dermed.  

Stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet omdanner levende dyr eller planter biologisk med hen-

blik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning 

løbende regulere disse aktiver til dagsværdi.  

Stk. 4. Bestemmelserne i § 37, stk. 1, 2.-4. pkt., finder anvendelse på stk. 1 og 3. 

Stk. 5. Bestemmelserne i §56 stk. 5 , §86, §99 stk. 3, §101 stk. 5, §135a stk. 3 finder anvendelse.   

§ 56. Virksomheden skal oplyse om bevægelser på egenkapitalen i en summarisk egenkapitalopgørel-

se, jf. stk. 2 og 3, eller i en fuldstændig egenkapitalopgørelse, jf. stk. 4. Indholdet af bevægelserne i 

egenkapitalopgørelsen efter stk. 2 og 3 eller 4 skal fremgå af benævnelsen eller af noterne.  

Stk. 2. Den summariske egenkapitalopgørelse skal for den samlede egenkapital indeholde oplysning 

om  

1) størrelsen primo regnskabsåret, 

2) tilgang i løbet af regnskabsåret, 

3) afgang i løbet af regnskabsåret og 

4) størrelsen ultimo regnskabsåret.  

Stk. 3. I opgørelsen efter stk. 2 skal særskilt fremgå til- og afgang i posten »Reserve for opskrivnin-

ger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk. 2, nr. 3 og 4. Endvide-



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 83 af 87  

re skal ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab fremgå af opgø-

relsen, hvis dette ikke er oplyst i tilknytning til resultatopgørelsen, jf. § 31.  

Stk. 4. Den fuldstændige egenkapitalopgørelse skal for hver post under egenkapitalen indeholde de i 

stk. 2 nævnte oplysninger. For virksomhedskapitalen skal de i stk. 2 nævnte oplysninger gives for de 4 

foregående regnskabsår, hvis der i denne periode har været bevægelser på posten.  

Stk. 5. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter §38, 

stk. 2, skal udover stk. 1-4 oplyse enten i egenkapitalnoten eller i en særskilt note, om andelen af frie 

reserver, der stammer fra værdireguleringer til dagværdi opgjort i tal.  

§ 86.  I pengestrømsopgørelsen skal ind- og udbetalinger indregnes på betalingstidspunktet, uanset 

hvornår indregningen sker i resultatopgørelsen eller balancen.  

Stk. 2.  Pengestrømsopgørelsen skal i det mindste vise periodens pengestrømme, fordelt på drifts-, 

investerings- og finansieringsaktiviteterne. Endvidere skal pengestrømsopgørelsen særskilt vise regn-

skabsårets forskydninger i likvider samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning.  

Stk. 3. De tilsvarende beløb for posterne i det foregående regnskabsår skal anføres. Er posterne ikke 

direkte sammenlignelige med det foregående års poster, skal sidstnævnte tilpasses. Virksomheden kan 

dog undlade at tilpasse sammenligningstal, hvis den manglende sammenlignelighed skyldes ændringer 

i virksomhedens aktiviteter. Poster i pengestrømsopgørelsen, som ikke indeholder noget beløb for 

regnskabsåret, skal kun medtages, hvis den foregående årsrapport indeholder en sådan post.   

Stk. 4. En virksomhed kan undlade selv at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis denne er inde-

holdt i en pengestrømsopgørelse for koncernen.  

§ 99.  Ledelsesberetningen skal 

1) beskrive virksomhedens hovedaktiviteter,  

2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af be-

løb,  

3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt 

med angivelse af beløb,  

4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, 

5) omtale betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning, 
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6) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre fakto-

rer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,  

7) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige ind-

tjening, 

8) beskrive de særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens 

branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, som virksomheden kan påvirkes af, 

9) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, 

reduktion eller afhjælpning af skader herpå, 

10) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og 

11) omtale filialer i udlandet.  

Stk. 2.  I det omfang det er nødvendigt for at forstå virksomhedens udvikling, resultat og finansielle 

stilling, skal store virksomheder endvidere supplere redegørelsen i henhold til stk. 1, nr. 4, med oplys-

ninger om ikke-finansielle forhold, som er relevante for de specifikke aktiviteter, herunder oplysninger 

vedrørende miljø- og personaleforhold.  

Stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter §38, 

stk. 2, skal udover stk. 1-2 oplyse om nedenstående punkter 

1) De grundlæggende anvendte faktorer i opgørelsen til dagsværdi, opgivet i tal. 

2) Beskrivelse af de væsentlige fremtidige forudsætninger i værdiansættelsen, herunder årets og den 

forventede fremtidige gennemsnitlige udlejningsprocent, samt grunden til afvigelsen imellem dis-

se. 

3)  Beskrivelse af ejendomsportefølje, herunder opdeling på type og geografisk placering opgivet i 

procent af den samlede ejendomsportefølje. 

4) Følsomhedsanalyse på den grundlæggende anvendte faktor i værdiansættelsen (afkastkrav, diskon-

teringsfaktor mv.), hvor ændringen beskrives teoretisk på årets resultat, dagværdien af ejendomme 

samt egenkapitalen med maks. en ændring på intervallet på 0,25%-point.  

§ 101. Ledelsesberetningen skal indeholde en oversigt over 

1) årets nettoomsætning, resultat af ordinær primær drift, resultat af finansielle poster, resultat af 

ekstraordinære poster, årets resultat, balancesum, investeringer i materielle anlægsaktiver, egen-

kapital og de nøgletal, som efter virksomhedens forhold er nødvendige, og 

2) de i nr. 1 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.  



Værdiansættelse af ejendomme i investeringsselskaber af Rasmus Madsen 
Vejleder : Ekstern vejleder Morten Høgh-Petersen 
Copenhagen Business School 

    

Side 85 af 87  

Stk. 2.  På oversigten efter stk. 1 finder bestemmelserne i § 24, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 55, stk. 1 og 2, 

tilsvarende anvendelse, jf. dog stk. 3. For mellemstore virksomheder finder § 32 anvendelse på netto-

omsætningen i stk. 1, nr. 1.  

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan en mellemstor virksomhed dog undlade at tilpasse sammenligningstal for 2.-

4. foregående regnskabsår i oversigten efter stk. 1, hvis virksomheden har ændret regnskabspraksis. 

Der skal i så fald gives oplysning herom i tilknytning til oversigten med en overordnet omtale af, hvil-

ken indvirkning den ændrede regnskabspraksis har på sammenligningstallene.  

Stk. 4. En virksomhed, der er modervirksomhed i en koncern, kan undlade at vise den i stk. 1 nævnte 

oversigt i årsregnskabet, hvis virksomheden aflægger koncernregnskab, hvori der gives en oversigt 

efter stk. 1 for koncernen. 

Stk. 5. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter §38, 

stk. 2, skal på oversigten efter stk. 1 som minimum yderligere oplyse om  

1) Den grundlæggende anvendte faktor i værdiansættelsen (afkastkrav, diskonteringsfaktor mv.) 

2) Den gennemsnitlige udlejningsprocent  

§ 135a. Kun statsautoriserede eller registrerede revisorer kan revidere årsregnskaber og kon-

cernregnskaber, som er omfattet af revisionspligten i § 135, stk. 1, 1. pkt., og afgive en udtalelse om 

ledelsesberetningen m.v., jf. § 135, stk. 5, 3. og 4. pkt. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende an-

vendelse, hvis en virksomhed, som er fritaget for revisionspligt efter § 135, stk. 1, 2. pkt., vælger at 

lade sit årsregnskab revidere eller vælger at lade en revisor udføre andet arbejde, som medfører afgi-

velse af en erklæring til årsrapporten.  

Stk. 2. Ved revision af årsrapporter, som skal udarbejdes efter reglerne for regnskabsklasse D, skal 

mindst én revisor være statsautoriseret revisor.  

Stk. 3. Virksomheder, der som hovedaktivitet udøver investeringsvirksomhed i ejendomme efter §38, 

stk. 2, skal have revideret ledelsesberetningen af enten en statsautoriseret eller registreret revisor.   
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Bilag 5 

(i mio.kr.) 

      

Correll Holding ApS 

              

År 2005

 

2006

 

2007

 

Årets resultat 10

 

3

 

-33

 

Anlægsaktiver 40

 

320

 

724

 

Aktiver i alt 42

 

738

 

1.059

 

Egenkapital 22

 

24

 

-9

         

Egenkapitalens forrentning i pct. 58,8%

 

13,0%

 

-440,0%

 

Kilde : Egen udvikling, med udgangspunkt i årsrapporten     
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Bilag 6 

(i mio.kr.) 

          
ATP Ejendomme A/S 

                      

År 2005

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

Årets resultat 398

 

410

 

507

 

-51

 

-6

 

Anlægsaktiver 2.813

 

3.141

 

3.528

 

3.294

 

3.126

 

Aktiver i alt 3.043

 

3.286

 

3.683

 

3.496

 

3.386

 

Egenkapital 2.971

 

3.211

 

3.608

 

3.426

 

3.310

             

Egenkapitalens forrentning i pct. 14,0%

 

13,3%

 

14,9%

 

-1,5%

 

-0,2%

 

Kilde : Egen udvikling, med udgangspunkt i årsrapporten  


