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Executive Summary 
Up until recently the real estate market, especially that relating to investment properties, has been 

subject to considerable price increases. However, the financial crisis has now changed the market-

place, creating uncertainty and bringing into question the value of investment properties. 

 

When presenting annual reports for property investment companies, a number of issues have ari-

sen out of this financial crisis, as investment properties can be measured at fair value. Fair value is 

based either on objective, identifiable market prices or on models that are verified by using market 

indicators. 

 

The thesis of this assignment is to conclude on the impact of the financial crisis on the methods for 

measuring investment properties, and how this will affect the companies’ recognition and presen-

tation of investment properties. 

 

The starting point of this paper is the definition of a true and fair view, followed by the definition of 

investment properties regarding IAS 40 “Investment properties”, as the Danish Financial State-

ments Act (ÅRL) provides no definition of investment properties. A review of accounting policies 

concerning ÅRL and International accounting policies (IFRS) has been performed. From this re-

view, it is my conclusion that there are no major differences between Danish and International ac-

counting policies. 

 

Under IAS 40 entities may choose to use either the fair value or at cost, less depreciation, me-

thods. The advantage of using fair value is that it makes it easier to compare investment properties 

at the balance sheet date, since it is possible that the depreciation will blur the picture if properties 

are not bought at the same time when using the cost price model. If the user must benchmark two 

entities up against each other, the user will thereby loose his or her information utility. 

 

Looking at timelines, fair value also provides better information since this method continuously 

recognizes adjustments of the value in the income statement. By doing so the investor gets the 

information when the value actually increases or decreases, instead of having an unrealized profit 

or loss waiting until the sale of the property. The challenge, however, regarding fair value is its re-

liability, since it is based on estimations regarding future assumptions. This is especially the case 

for valuation models. 

 

The financial crisis means that it has become more difficult to reliably estimate fair value. At the 

same time, this means that there can be an increasing manipulation when disclosing the financial 
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report. Therefore one must expect that companies will increase the amount of information on as-

sumptions for the valuation of investment properties at fair value. 

 

IAS 40 states that the methods and significant assumptions applied in determining the fair value of 

investment properties are to be incorporated in the annual reports, together with other specific 

information concerning the valuation and applied accounting policy. If this is applied strictly, the 

need for information to evaluate the true and fair view for the stakeholder will be met. 
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Indledning 
 

Der har i en årrække været højkonjunktur på investeringsejendomsmarkedet, denne har været 

drevet af faldende rente og en stor investeringslyst fra både private og industrielle investorer. 

I 2008 startede den nuværende finanskrise, der bunder i blandt andet en tillidskrise i den finansiel-

le sektor, finanskrisen har medført en større usikkerhed i markedet for investeringsejendomme. 

Det væsentligste forhold til den større usikkerhed er bankernes manglende udlånsvillighed samt at 

bankerne har haft et ønske om at nedbringe deres eksponering i ejendomsmarkedet. 

Den manglende likviditet i markedet for investeringsejendomme har resulteret i at mange ejen-

domsvirksomheder er gået konkurs som følge af manglende muligheder for at fremskaffe likviditet. 

 

Der kan i forbindelse med værdiansættelse af investeringsejendomme være mange ledelsesmæssi-

ge beslutninger og usikkerheder. Dansk og international regnskabspraksis udstikker krav og giver 

retningslinjer for hvordan investeringsejendomme skal indregnes og præsenteres, således at regn-

skabsbrugerne får et retvisende billede af virksomheden og dens aktiver. 

 

Der har som nævnt ovenstående været en del svingninger på markedet med investeringsejendom-

me og den nuværende markedssituation hvor der fortsat huserer finanskrise, vil have en væsentlig 

indflydelse på præsentation samt indregning og måling af investeringsejendomme. 

 

Der er to regnskabsmæssige metoder til indregning og måling af investeringsejendomme, kost-

prismetoden og dagsværdimetoden. Den mest anvendte blandt ejendomsselskaber med investe-

ringsejendomme er indregning til dagsværdi, både inden for dansk regnskabspraksis og IFRS.  

 

Anvendelse af dagsværdi er særligt interessant i forbindelse med den regnskabsmæssige behand-

ling af investeringsejendomme, som netop er kendetegnet ved at ejendommene skal værdiansæt-

tes til markedsværdi, og hvor værdireguleringerne derfor også får stor betydning for resultat og 

egenkapital. 

 

Hvilken metode der giver det mest retvisende billede på et usikkert og tæt på inaktivt ejendoms-

marked er derfor relevant at undersøge. 

 

For at det er muligt at vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af henholdsvis historiske kost-

priser og dagsværdi til værdiansættelse af investeringsejendomme i årsrapporten, er det derfor 

interessant at kende de grundlæggende regnskabsteorier.  
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Denne problemstilling ved anvendelse af regnskabsmæssige skøn som lægger til grund for værdi-

ansættelsen af investeringsejendomme, giver derfor anledning til en række problemstillinger, hvil-

ket har været inspirationen til denne hovedopgave. 

Problemformulering 

Med udgangspunkt i indledningen er opgavens hovedspørgsmål formuleret således: 

Hvilken indvirkning har finanskrisen på metoderne til indregning og måling af investerings-

ejendomme, og hvordan påvirker dette virksomhedernes indregning af investeringsejen-

domme. 

 

Ovenstående spørgsmål vil besvares gennem følgende underspørgsmål: 

 

1. Hvordan defineres et retvisende billede i henhold til IASC, og hvilke forudsætninger stilles der til 

regnskabsaflæggelsen? 

2. Hvilke forskelle er der på indregning og måling af investeringsejendomme i henhold til internati-

onal praksis (IFRS), kontra dansk regnskabspraksis (Årsregnskabsloven)? 

3. Hvordan opgøres de forskellige metoder til indregning og måling af investeringsejendomme? 

4. Hvilken metode til indregning og måling af investeringsejendomme har den største informati-

onsværdi og opfylder bedst klausulen om et retvisende billede i henhold til IASCs begrebsramme, 

set i lyset af den nuværende finanskrise? 

Model- og metodevalg 

Synsvinkel 

Jeg har i denne hovedopgave valgt en deskriptiv synsvinkel, da min problemformulering tager ud-

gangspunkt i forholdene, som de ser ud nu. Jeg har valgt denne synsvinkel, da regnskabspraksis 

beskrives og analyseres for efterfølgende at vurdere det retvisende billede i praksis. 

 

Der vil slutteligt komme en normativ synsvinkel, hvor jeg vil tage udgangspunkt i forholdende som 

de efter min vurdering bør være. Denne synsvinkel vil hovedsageligt benyttes i den praktiske del af 

opgaven, hvor regnskabspraksis i udvalgte danske årsrapporter vurderes, samt under perspektive-

ring. 

Dataindsamling og undersøgelsesdesign 

Litteraturstudiet repræsenterer først del af opgaven og tager udgangspunkt i diverse udgivelser 

omhandlende ÅRL § 38 og IAS 40. Dette er en kvalitativ metode, hvor jeg gennem forskellige for-

mer for dataindsamling søger at skabe en dybere forståelse for problemet. Metoden til dataind-

samling er baseret på desk research, hvilket primært er foregået på internettet. Der er anvendt 
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sekundære data i form af artikler, publikationer og bøger mv. De anvendte kildere er nærmere spe-

cificeret i opgavens fodnoter og litteraturliste. 

Kvalitativ dataindsamling og empirisk undersøgelse 

Jeg vil til sidst foretage et kvalitativt casestudie af oplysninger i udvalgte årsrapporter for danske 

børsnoterede selskaber med investeringsejendomme. Dette vil give en dybere forståelse for min 

problemstilling, og hvordan virksomhederne behandler den anvendte regnskabspraksis og der-

igennem skaber et retvisende billede.  

 

Udvælgelse af årsrapporter 

Jeg vil i opgaven inddrage analyse af udvalgte danske årsrapporter. Udvælgelsen af de analysere-

de årsrapporter er ikke foretaget ved en statisk udvælgelse, da dette kan resultere i at ikke alle 

årsrapporter vil indeholde investeringsejendomme. Årsrapporterne er derfor udvalgt ud fra det 

kriterium, at de skal indeholde investeringsejendomme. Årsrapporterne er udvalgt selektivt ud fra 

deres indregnede investeringsejendomme samt anvendt regnskabspraksis i forhold til det retvisen-

de billede. Der vil derfor forekomme såvel gode som dårlige eksempler på behandlingen af investe-

ringsejendomme i årsrapporten. 

 

Afgrænsning 

For at sikre dybde i behandlingen af hovedemnerne har jeg valgt følgende afgrænsninger. 

 

Der foretages en afgrænsning fra at behandle finansielle virksomheder, forsikringsselskaber, stats-

lige aktieselskaber samt øvrige selskaber der ikke er omfattet af ÅRL. Disse selskaber er underlagt 

speciallovgivning, og der er på baggrund heraf fundet en naturlig afgrænsning, og de vil således 

ikke blive behandlet. 

 

Ved gennemgang af ÅRL § 38 og IAS 40 afgrænses fra at foretage en dybdegående analyse af alle 

forhold i paragraffen og standarden. Formålet med opgaven er ikke at afdække alle områder inden 

for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Jeg vil derfor i opgaven beskæf-

tige mig med de områder som vurderes væsentlige for den eksterne regnskabsbruger i relation til 

hovedproblemstillingen. 

I forbindelse med værdiregulering eller afskrivning af ejendomme, vil der opstå midlertidige for-

skelle i forhold til de skattemæssige værdier hvilket blandt andet vil påvirke udskudt skat. Denne 

opgave sigter ikke på at behandle de skatte- og momsmæssige problemstillinger, da fokus vil være 

på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. 
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De juridiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med køb, salg og udlejning af ejendom-

me, såsom eks. pantsætning og tinglysning vil ikke blive behandlet i denne opgave. 

 

Der vil ikke blive foretaget en gennemgang af hvordan investeringsejendomme skal medtages i 

koncernregnskaber, når investeringsejendommen bliver anvendt af et koncerninternt selskab. 

Grunden til denne afgrænsning skyldes at der er tale om et specialtilfælde, der ikke ønskes belyst i 

opgaven. 

 

I gennemgangen af modeller til værdiansættelse af investeringsejendomme, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i de to mest gængse modeller, den afkastbaserede metode og DCF metoden. Ud-

gangspunktet for disse er KPMGs beskrivelse af modellerne, i praksis vil der dog være mange for-

skellige varianter med forskellige tilretninger, disse ønskes ikke belyst i gennemgangen. Jeg vil ik-

ke gennemgå modellernes uddybelse i den matematiske teori, da jeg ikke vurderer at dette vil bi-

drage til hovedproblemstillingen. 

 

Ved casestudierne af udvalgte årsrapporter vil forhold som aktieforhold, ledelsesforhold og udbyt-

tepolitik m.m. ikke blive gennemgået, da analysen har til formål at vurdere det retvisende billede i 

forbindelse med præsentation samt indregning og måling af investeringsejendomme. 

 

Ved vurdering af markedsforholdene på ejendomsmarkedet er der kun taget udgangspunkt i det 

danske ejendomsmarked. Der forekommer i årsrapporterne ligeledes ejendomme på det svenske, 

tyske og franske mark. Der vurderes heller ikke at være væsentlige forskelle i forhold til det danske 

marked. Den internationale finanskrise, der også beskrives i opgaven, vurderes således også at 

have en påvirkning på de nævnte udenlandske markeder, ligesom der er tale om danske ejendoms-

selskaber, der primært benytter sig af finansiering på det danske marked. 

 

Årsrapporterne er alle forsynes med revisionspåtegninger uden forbehold fra en eller flere af de 

store revisionsselskaber i Danmark, dog kan der være påtegninger med supplerende oplysninger 

der dog primært vedrører indregning og måling samt evt. tabt egenkapital. Hvorfor jeg ikke vil be-

tvivle det samlede retvisende billede af årsrapporten. Jeg vil derfor kun vurdere, om de har alle 

relevante oplysninger med til regnskabslæsers vurdering af måling af investeringsejendomme. På-

lideligheden af årsrapporten vil derfor ikke vurderes. 

 



10 
 

 

Kildekritik 

Opgaven bygger primært på materiale som er tilgængeligt på internettet foruden materiale fra un-

dervisningen i ekstern rapportering på Copenhagen Business School. Der vil igennem opgaven væ-

re henvisninger til anvendte kilder. 

 

Hjemmesider fra de største revisionsfirmaer i Danmark er også anvendt, hvilket kan betyde at kil-

dematerialet kan blive ensidigt. De anvendte artikler er ligeledes overvejende baseret på enkelt-

personers opfattelse og holdninger omkring emnet. 

 

Jeg har i hvert enkelt tilfælde vurderet den anvendte kilde, og kun anvendt den såfremt jeg har 

fundet den troværdig, objektiv og relevant. Ligeledes har jeg vurderet at den store mængde af an-

vendt litteratur samlet udgør et bredt grundlag for opgavens diskussioner og analyser. I forbindel-

se med udarbejdelse af opgaven har jeg søgt at være objektiv omkring beskrivelser og analyser af 

problemstillingerne, der kan dog forekomme afsnit hvor meningstilkendegivelse samt tolkninger 

indhentet fra litteratur kan komme til udtryk. 

 

Kildematerialet anvendt i opgaven er vurderet i forhold til væsentlighed for problemformuleringen. 

Målgruppen for opgaven kan dog have behov for yderligere information, hvorfor det kan være 

nødvendigt at gennemgå anden yderligere litteratur. 

 

I litteraturfortegnelsen er der oplyst en række kilder, der ikke direkte anvendes i opgaven, disse er 

anvendt som inspirationsgrundlag for udformning og teoribehandling. 

 

Ved udarbejdelse af opgaven er der ligeledes indhentet inspiration og yderligere viden fra øvrige 

publikationer samt personer udover hvad der fremgår af litteraturfortegnelsen. Dette vedrører 

primært inspiration fra kollegaer med kompetencer inden for opgavens emne, samt tidligere ho-

vedopgaver omhandlende tilsvarende emner. 

 

Dataindsamling er stoppet d. 30. april 2010. 
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Et retvisende billede 
 

Formålet med dette afsnit er at gennemgå den grundlæggende regnskabsteori, og således redegø-

re for grundprincipperne i denne teori. 

 

Afsnittet vil indeholde en beskrivelse samt forskelle mellem det præstationsorienterede- og det 

formueorienterede regnskabsparadigme, og jeg vil herunder opnå forståelse for hvordan et retvi-

sende billede defineres ud fra begrebsrammen. 

 

Regnskabsteorier 

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme har domineret regnskabspolitikken både natio-

nalt og internationalt op gennem 1900-tallet til 1980’erne. Dette paradigme tager udgangspunkt i 

historiske kostpriser med resultatopgørelsen som det primære, og derved balancen som det se-

kundære1. 

 

Hvor resultatopgørelsen opsummerer den kontinuerlige strøm af drifts-, investerings- og finansie-

ringstransaktioners økonomiske virkning, som virksomhederne gennemløber over deres levetid, i 

periodevise målinger, så længe virksomheden er i drift, fungerer balancen som en brobygger mel-

lem 2 perioders resultatopgørelse, da den bruges til at opsamle uafsluttede transaktioner i perio-

deovergangene, til indregning i den kommende periodes resultatopgørelse2. 

 

Teorien bygger på forsigtighedsprincippet. 

Grundlaget i denne teori kan kort redegøres som følgende; 

Indtægter – omkostninger = overskud 

Indregningskriterierne for at indregne indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen er følgen-

de3; 

1 Det skal være sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fra-

gå virksomheden, og 

2 posten skal kunne måles troværdigt til kostpris eller værdi. 

 

                                                
1 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 43 
2 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 81 
3 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 97 



12 
 

Der er ingen definitioner i Årsregnskabsloven på, hvornår det er sandsynligt, at en post skaber 

fremtidige økonomiske fordele som vil tilflyde eller fragå virksomheden, men IASB taler om "more 

probable than not", hvilket kan oversættes til, at sandsynligheden skal være højere end 50 % for at 

denne sker. 

Især punkt 2 ligger den præstationsorienterede regnskabsteori stor vægt på, altså at posten kan 

måles troværdig, hvilket skyldes forsigtighedsprincippet. Dette princip er især i vidensamfundet 

med til at skabe "usynlige" immaterielle aktiver, da disse ikke kan måles troværdigt, og derfor ikke 

indregnes eller omtales i årsrapporten. Herved mangler regnskabsbrugeren information om vær-

diskabende aktiver i virksomheden, hvilket også er grund til at regnskabsteorien er blevet kritise-

ret, da dette skaber en undervurdering af f.eks. aktiers værdi i videnstunge virksomheder. 

 

Da omkostningerne i den præstationsorienterede teorien måles til de kostpriser/købspriser, som er 

afholdt ved gennemførelse af de historiske købstransaktioner, er teorien som regel fremstillet på 

grundlag af "den transaktionsbaserede historiske kostpris-model". Historisk kostpris som måleat-

tribut giver den tolkning af balancen, at den viser kapitalen, der er bundet i aktiverne på balance-

dagen, og passiverne viser, hvordan denne kapital er finansieret. Overskuddet bliver på denne 

baggrund målt i forhold til en uændret nominel egenkapital. Den giver altså et billede af købsprisen 

for aktivet tilbage fra købstidspunktet, med de afskrivninger og afdrag der er foretaget over årer-

ne, men ikke et egentlig billede af hvad aktiverne er værd på balancedagen4. 

 

I den formueorienteret regnskabsteori, er resultatopgørelsen sekundær og balancen det primære. 

Teorien tager udgangspunkt i aktiverne og hvordan de skaber værdi (nettopengestrømme) for den 

fremtidige drift og økonomiske fordele for virksomheden. Indtægterne i resultatopgørelsen er de 

monetær værdistrømme, som forøger nettoaktivernes (egenkapitalens) værdi, mens udgifter for-

ringer nettoaktivernes (egenkapitalens) værdi. Forskellen mellem aktiver og passiver viser balan-

cen totalindkomst og dermed balancen overskud/underskud for en periode5. Totalindkomsten må-

ler ejernes samlet fremgang/nedgang i nettoaktivers/egenkapitalens værdi og dermed ejernes 

overskud for den gældende periode.  

Teorien bygger på neutralitetsprincippet. Dvs. at en hensættelse/forpligtelse skal være semantisk, 

altså tilstede, før at den må indregnes i balancen.  

Grundlaget i denne teori kan kort redegøres som følgende6; 

Egenkapital ultimo – Egenkapital primo = totalindkomst  

                                                
4 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 116 
5 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 131 
6 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 130 
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Indregningskriterierne for at indregne aktiver og forpligtelser i balancen er følgende7; 

1 Aktivet eller forpligtelsen eksisterer på balancetidspunktet, som er et resultat af 

historiske begivenheder (semantisk poster). 

2 Aktivet eller forpligtelsen værdi skal kunne måles pålideligt 

Ligesom under den præsentationsorienterede regnskabsteori må "usynlige" immaterielle aktiver 

heller ikke indregnes i årsrapporten, da disse ikke kan måles troværdigt. Ligeledes må internt op-

arbejdet goodwill heller ikke indregnes i årsrapporten, da dette ikke kan måles pålideligt. Mens op-

køb goodwill god på indregnes. 

I modsætning til en præsentationsorienterede regnskabsteori, hvor der kun kan anvendes en måle-

attribut, historisk kostpris, kan der i den formueorienteret regnskabsteori anvendes flere forskelli-

ge måleattributter alt efter virksomhedens situation og fortsatte drift, samt regnskabsbrugers in-

formationsbehov.  

På købstidspunktet indregnes aktivet til historisk kostpris, den pris som man betaler for aktivet på 

købstidspunktet. Efterfølgende vil aktivet løbende blive afskrevet over en årrække. Men hvis akti-

vets bogførte værdi ændres i forhold til aktivets levetid, skal aktivet opskrives til en højere værdi 

eller nedskrives til en lavere pris. 

Salgsværdi kan anvendes ved virksomhedsoverdragelse eller hvis virksomheden har going concern 

problemer. Man forventer altså ikke at virksomheden kan fortsætte driften i yderligere 12 måne-

der. Aktiverne opgøres til den salgsværdi virksomheden kan få for aktivet. Ofte vil værdien af akti-

vet være lavere end den bogførte værdi. 

Genanskaffelsesværdien angiver den værdi/markedspris, virksomheden skal betale for et gi-

vent/identisk aktiv på balancetidspunktet. Genanskaffelsesværdien anvendes sjældent i praksis, da 

man sjældent kan finde identiske aktiver, samt det er svært at opgøre, om genanskaffelsesprisen 

er et udtryk for stigning i fremtidig nettopengestrøm ved udnyttelse af aktivet.  

Købekraftsjusteret historisk kostpris anvendes til at foretage en justering af den historiske kost-

pris. I samfundet sker der løbende ændringer i prisniveauet og dermed inflationen. Ved anvendelse 

af den købekraftsjusteret historisk kostpris vil man foretage en regulering, svarende til inflations-

renten, af alle poster i regnskabet til ultimopris, så de har et fælles prisniveau på balancetidspunk-

tet. 

 

I den formueorienteret regnskabsteori er der mulighed for at anvende flere forskellige måleattri-

butter. De forskellige måleattributter har forskelligt resultat, som vil påvirke egenkapitalen i positiv 

eller negativ retning. Dette gør at totalindkomst vil være forskelligt alt efter hvilken metode der 

                                                
7 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 131 
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anvendes, eftersom at totalindkomsten = Egenkapital ultimo – Egenkapital primo.  

 

Informationsværdien af det formueorienterede "resultatbegreb", totalindkomst, for investorer og 

kreditorer viser hvordan udviklingen i egenkapitalen for den pågældende regnskabsperiode har 

været. Om værdierne i selskabet har formået at genere et overskud eller underskud. Hvis man ser 

isoleret på totalindkomsten, får man noget egentligt billede af virksomheden økonomiske situation 

og muligheder for fremtidig vækst. I den formueorienteret regnskabsteori værdireguleres balance-

posterne løbende, med henblik på fremadrettet værdiansættelse af aktiver/forpligtelser, hvilket 

giver en mere realt billede, ift. den præsentationsorienterede regnskabsteori, af virksomhedens 

indre værdi8. 

Et retvisende billede 

Et retvisende billede vurderes ud fra begrebsrammen. Begrebsrammen har til formål at optimere 

nytteværdien for brugerne, og dermed skabe tillid og forståelse for årsrapporten. Den generelle 

struktur i IASB’s begrebsramme danner grundlag for ÅRL’s begrebsrammen, hvorfor det vurderes 

underordnet, hvilken begrebsramme det retvisende billede ses ud fra. 

 

Det bør dog nævnes, at de kvalitative egenskaber ved begrebsrammen er ændret som en del af 

konvergensprojektet, hvor det er konkluderet, at begrebsrammen bør omhandle den finansielle 

rapportering som helhed og dermed inddrage både de finansielle oplysninger og beretningsinfor-

mation9.  

 

Begrebsrammen har det formål at give generelle retningslinjer for aflæggelse af årsrapporter for 

at opnå størst mulig nytteværdi for brugerne til at træffe økonomiske beslutninger. 

 

ÅRL’s begrebsramme er sammensat af 5 niveauer og skitseres således: 

                                                
8 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 172 
9 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 179 
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Figur 1 Begrebsrammens 5 niveauer10 

 

Som det er illustreret på ovenstående figur, er niveau 1 og 2, det grundlæggende for et retvisende 

billede, hvilket er målsætningen for regnskabsaflæggelsen. 

 

Niveauerne et en uddybning af generalklausulen ”et retvisende billede”, som alle finansielle rap-

porteringer skal opfylder. Generalklausulen indeholder følgende 3 specifikke krav11: 

 

 1. Et generelt krav om at årsrapporten skal give et retvisende billede. 

2. En pligt til at supplere årsrapporten med de oplysninger, uden hvilke den ikke ville give 

et retvisende billede (også kaldet suppleringsklausulen). 

3. En pligt til, hvis det ikke er tilstrækkeligt, at fravige enkeltbestemmelser i loven (også 

kaldet fravigelsesklausulen). 

 

Generalklausulen ”et retvisende billede” gælder således for hele årsrapporten, således at foruden 

resultatopgørelse, balancen, pengestrømsopgørelse og notesoplysninger skal ledelsesberetningen, 

som ifølge IFRS bekendtgørelsen også er gældende for danske virksomheders årsrapporter aflagt 

efter IFRS, også bidrage til det samlede retvisende billede. Krav til indhold af ledelsesberetningen 

gennemgås i afsnit 3 

 
                                                
10 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 162 
11 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 194 
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Niveau 1 

Der er forskellige grupper af interessenter til virksomhedens eksterne årsrapport. De primære og 

de sekundære, hvor de primære tillægges større vægt grundet deres mere direkte interesse i års-

rapporten12. Inden for gruppen af interessenter er informationsbehovene meget forskellige og så 

længe en årsrapport er en standardvare13, der skal dække alle behovene, er risikoen, at fælles-

mængden af informationer vil været meget lille. 

 

Min vurdering er at investorer i forbindelse med ejendomsinvesteringer har et stort behov for de-

taljerede oplysninger, således at de kan danne deres egne vurderinger. 

 

De primære regnskabsbrugere, såsom investorer, anvender den eksterne årsrapport til at træffe 

deres beslutning omkring investering og kontrol, beslutningerne baseres på forventninger til frem-

tidige pengestrømme. Investorernes finansielle informationsbehov vurderes at være det væsent-

ligste grundet deres behov for detail viden, som danne grundlag for deres egne vurderinger i for-

hold til ressource allokering. 

 

Brugernes informationsbehov kan tilknyttes 3 beslutningsafhandlinger, der kategoriseres som føl-

gende14: 

 1. Prognoseopgaven 

 2. Kontrolopgaven 

 3. Fordelingsopgaven 

 

Prognoseopgaven15 

Prognoseopgaven vurderes for værende den primære opgave i forhold til investorerne. Investorer-

ne foretager deres egne beregninger og vurderinger på baggrund af informationerne i årsrappor-

ten og anden information. Nytten af informationerne til prognose formål afhænger af det perspek-

tiv, investorerne har på informationerne, der kan været et informationsperspektiv eller et målings-

perspektiv. Ved et informationsperspektiv foretager investorerne selv værdiansættelsen af en 

virksomhed, hvorfor det er alle oplysningerne i årsrapporten der som helhed danner rådata for in-

vestorerne. Som førnævnt har investorer i forbindelse med ejendomsinvesteringer et stort detalje-

ringsbehov, som yderligere vil blive gennemgået under indregning og måling. Såfremt investor har 

et målingsperspektiv, tages der udgangspunkt i den måling af værdien af nettoaktivernes penge-

strømme der foretages i balancen. 

                                                
12 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 182 
13 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 182 
14 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 183-186 
15 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 183 
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Kontrolopgaven16 

Kontrolopgaven er modsat prognoseopgaven bagudrettet, da denne opgave går ud på at kontrolle-

re om ledelsen har udnyttet mulighederne for at skabe værdi for aktionærerne. Prognoseopgaven 

overlapper delvist kontrolopgaven, da investorerne gennem forvaltningskontrol af ledelsen ligele-

des er interesseret i at træffe beslutning om evt. køb eller salg. Hvis investorerne gennem kontrol-

opgaven konkluderer at ledelsen ikke udnytter mulighederne for at skabe værdi tilstrækkeligt, vil 

de ikke investere i virksomheden. 

 

Fordelingsopgaven17 

Fordelingsopgaven ses også for at være dækkende under prognoseopgaven, da det vedrører res-

sourceallokering mellem virksomhed og investorer, og dermed virksomhedens evne til at generere 

værdi for investorerne. Det vurderes således, om det vil skabe mere værdi for investorerne, at lade 

pengene stå i virksomheden, eller om de opnår større afkast ved at investere deres penge et andet 

sted. Fordelingsopgaven indeholder ud over udbytte til investorerne også fordeling vedrørende løn 

til bestyrelse og bonus til ledelse og ansatte. 

 

Ifølge ÅRL § 41 par 41 stk. 3 må urealiserede opskrivninger på anlægsaktiver ikke udloddes som 

udbytte. Dette er dog anderledes for investeringsejendomme jf. afsnit 5, hvor opskrivninger på in-

vesteringsejendomme i længere skal bindes på egenkapitalen, men overføres til de frie reserver. 

 

Niveau 2 

Niveau 2 er de kvalitative egenskaber, der gør at informationerne der er givet i årsrapporten er 

nyttige for regnskabsbrugere. Jf. gennemgang før, et det for investor de finansielle informationer, 

der bruges til den primære beslutningsopgave prognose. Disse informationer bør have de funda-

mentale egenskaber, relevans og troværdig præsentation for at have en nytteværdi. 

 

Relevans18 

Relevans går ud på at forbedre sandsynligheden for en korrekt forudsigelse ved at informationen 

er i stand til at gøre en forskel ved regnskabsbrugers beslutning. Relevans er informationer, der vil 

være nyttige for regnskabsbruger i deres beslutningsproces. Det er derfor vigtigt for regnskabs-

bruger at få informationer, der er i stand til at påvirke beslutningsprocessen, som har en prognose 

og/eller bekræftelsesværdi. Investor kan herefter selv beslutte om han vil benytte sig af denne in-

formation. 
                                                
16 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 184 
17 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 185 
18 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 187 
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Informationer der kan benyttes til investors egne prognoser om virksomhedens fremtid har en 

prognoseværdi. Informationerne skal ikke i sig selv være en prognose, men derimod blot være re-

levant grundlag herfor. 

 

Bekræftelsesværdi giver investorer mulighed for at bekræfte tidligere forventninger eller ændre 

dem efter den nyerhvervede information19. 

 

Troværdig repræsentation20 

Informationerne i årsrapporten skal være pålidelige i den forstand, at de giver en troværdig præ-

sentation. Informationerne skal gengive substansen af de underliggende økonomiske fænomener 

fuldstændigt, neutralt og fejlfrit. 

 

Fuldstændigheden indebærer at den finansielle rapportering omfatter al information om de under-

liggende økonomiske fænomener der er nødvendige for at kunne træffe rationelle beslutninger. 

Fuldstændigheden er dog et relativt begreb, da en årsrapport ikke kan indeholde alt, og det derfor 

kan være svært at have alle oplysninger med. 

 

Neutralitet sigter mod at regnskabsinformationen ikke må tilstræbe at give et farvet resultat eller 

fremme særlig adfærd hos brugerne. Neutralitet er derfor en vigtig komponent under troværdig 

repræsentation, fordi farvet information ikke troværdigt kan repræsenterer økonomiske fænome-

ner21. 

 

At informationerne skal være fejlfri er også relativt, da al økonomisk rapportering indeholder en vis 

mængde af usikkerhed. Det skal dog tilstræbes at informationerne er fri for væsentlige fejl. 

 

Det er yderligere nogle supplerende egenskaber, som de finansielle informationer bør indeholde 

for at bidrage med størst nytteværdi for regnskabsbrugere. Disse egenskaber består i sammenlig-

nelighed, verificerbarhed, rettidighed og forståelighed. 

 

Sammenlignelighed 

For at drage størst nytteværdi af finansiel information, bør de kunne sammenlignes med andre 

virksomheder. Informationerne skal inden sammenlignelighed tilfører værdi, opfylde de fundamen-

                                                
19 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 188 
20 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 188 
21 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 189 
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tale egenskaber, således informationerne får en sådan kvalitet at regnskabsbrugerne bliver i stand 

til at træffe bedre beslutninger22. 

 

Konsistens 

Der skal ligeledes være en vis konsistens i informationer, dvs. at der ikke må foretages skift mellem 

indregningskriterier og måleattributter fra periode til periode. Dette ville gøre det vanskeligt at 

vurdere informationerne over tid, samt sammenligne perioder. Det kan dog være relevant i en års-

rapport at skifte metode, der stilles dog i disse tilfælde krav om at virkningerne af denne metode-

ændring beskrives i den finansielle rapportering23. 

Verificerbarhed 

Troværdig repræsentation og relevans går forud for denne egenskab, da der kan være informatio-

ner som er troværdige og sande for regnskabsbruger, men grundet indholdet af målinger, kan de 

være usikre og derfor ikke verificerbare. Der er direkte verifikation, eks. hvor selve beløbet der 

indregnes i årsrapporten verificeres og indirekte verifikation når selve beløbet ikke kan verificeres, 

men input faktorer eller rekalkulation af output faktorer anvendes24. 

 

Rettighed 

Rettighed er egenskaben af aktuel information, information der ikke længere er aktuel giver ikke 

længere en aktuel nytteværdi for regnskabsbrugeren. Der kan dog være situationer, hvor eksem-

pelvis ønske om trendanalyser eller anden ikke længere aktuel information er nyttig for regnskabs-

brugeren. Rettighed anses derfor også som et relativt begreb25. 

 

Forståelighed 

Informationerne i årsrapporten skal være forståelige så en bruger der har kendskab til virksom-

hedsøkonomi og finansiel rapportering, er i stand til at forstå indholdet. Informationer må dog ikke 

udelades i en årsrapport selv om de kan være svært forståelige hvis informationen vurderes for 

væsentlige og dermed nødvendige26. 

 

Tærskelværdier 

Alle finansielle informationer skal dog vurderes i forhold til væsentlighed og nytten i forhold til om-

kostninger inden de kan komme i betragtning til årsrapporten. Væsentlighed skal vurderes i for-

hold til alle 6 kvalitative egenskaber og der skal foretages særskilte vurderinger, der afhænger af 

virksomhedens situation. Al information, der medtages i årsrapporten skal derfor vurderes i for-

                                                
22 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 190 
23 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 191 
24 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 191 
25 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 192 
26 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 192 
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hold til nytteværdien for regnskabsbrugerne så årsrapporten ikke bliver overbebyrdet med for me-

get unødvendig information. Det skal også vurderes om nytteværdien af disse informationer, ikke 

overstiges af de omkostninger det vil kræve at fremskaffe disse informationer27. 

 

Nedenstående figur opsummerer de fundamentale og supplerende egenskaber som den finansielle 

information bør besidde for at skabe størst nytteværdi for investor. 

 

 
Figur 2 Kvalitative egenskaber ved regnskabsinformation28 

 

Delkonklusion 

 

Baseret på underspørgsmål 1 og behandlingen i dette afsnit kan følgende konkluderes: 

 

Begrebsrammen har til formål at give generelle retningslinjer for aflæggelse af årsrapporter for at 

opnå størst mulig værdi for regnskabsbrugerne. De to første niveauer er det grundlæggende for 

det retvisende billede, der er målsætningen for regnskabsaflæggelsen. 

 

                                                
27 Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering af Jens O. Elling side 193 
28 Statement of Financial Accounting Concepts #2, FASB, 1980 
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Niveau 1 er brugernes informationsbehov, der kan være meget forskellige mellem de enkelte regn-

skabsbrugere. Den primære regnskabsbruger anses for at være investor. Brugernes informations-

behov kan tilknyttes 3 beslutningsopgaver; prognose-, kontrol- og fordelingsopgaven. Af disse 3 

opgaver vurderes prognoseopgaven for værende den væsentligste opgave, hvor investorerne fore-

tager deres egne beregninger og vurderinger på baggrund af informationerne i årsrapporten, til 

brug for deres ressource allokering og beslutninger. 

 

Niveau 2 er de kvalitative egenskaber, som den finansielle rapportering skal opfylde for at være til 

nytte for den primære beslutningsopgave (prognoseopgaven). De primære egenskaber består af 

relevans og troværdig repræsentation. Relevant information der ikke er kendetegnet ved trovær-

dig information har ingen nytteværdi, det samme gør sig gældende for information der er trovær-

dig men ingen relevans har. Ud over de fundamentale egenskaber er der en række supplerende 

kvalitative egenskaber, der bidrager til det retvisende billede. Disse egenskaber består af sammen-

lignelighed, verificerbarhed, rettighed samt forståelse og er dermed med til at adskille nyttig in-

formation fra mindre nyttig og ubrugelig information. 

 

Definitionen på at retvisende billede er således, i henhold til begrebsrammen, at årsrapporten giver 

regnskabsbrugeren relevant information og en troværdig repræsentation. Egenskaber som sam-

menlignelighed, verificerbarhed samt forståelighed bidrager også til et retvisende billede og er 

med til at skabe nytteværdi for regnskabsbrugeren. 
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Klassifikation af ejendomme 
 

Jeg vil først gennemgå retningslinjerne for klassifikation af ejendomme, hvilket jeg anser som en 

væsentlig del af forståelsen for definitionen af investeringsejendomme, samt hvilke standarder de 

enkelte ejendomme skal behandles efter. 

 

Jeg vil i gennemgangen tage udgangspunkt i IAS 40, da ÅRL ikke indeholder en definition af inve-

steringsejendomme, der henvises i kommentarerne til ÅRL § 38 til IAS 40. 

 

Ejendomme kan og skal indregnes som et aktiv når følgende kriterier er opfyldt29: 

• Det er sandsynligt, at økonomiske fordele knyttet til ejendommen vil tilflyde selskabet. 

• Kostprisen for ejendommen kan måles pålideligt. 

 

Der er ifølge IAS 40 afsnit 5-11 fire forskellige typer ejendomme: 

 

• Investeringsejendomme 

• Domicilejendomme 

• Handelsejendomme 

• Ejendomme under opførelse 

 

Investeringsejendomme 
Investeringsejendomme defineres i IAS 40 som ejendomme (dvs. grunde, bygninger eller dele af 

bygninger) der besiddes med det formål at opnå lejeindtægter fra udlejning og/eller at opnå en ge-

vinst ved et fremtidigt salg. IAS 40 afsnit 8 angiver følgende eksempler på investeringsejendom-

me30: 

• Grunde der besiddes mhp. langsigtet kapitalgevinst 

• Grunde der besiddes uden at den fremtidige anvendelse er besluttet 

• Bygninger der udlejes på vilkår som klassificerer aftalen som operationel leasing (almindelige 

udlejningsejendomme) 

• Tomme bygninger der besiddes mhp. udlejning 

 

                                                
29 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 739 
30 IAS 40 afsnit 8 og Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 737 
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Dvs. investeringsejendomme generer pengestrømme, der stort set er uafhængige af virksomhe-

dens andre aktiver, i modsætning til fx domicilejendomme der indgår som en del af den daglige 

drift31. 

 

Ejendomme der står tommer og derfor ikke generer lejeindtægter, kan dog også defineres som in-

vesteringsejendomme, såfremt de er erhvervet med henblik på udlejning.  Der kan dog opstå den 

situation hvor en ejendom opkøbes og man endnu ikke har fastlagt den fremtidige anvendelse, i det 

tilfælde anses ejendommen også som investeringsejendom32. 

 

Ejendomme der er købt med en intention om kapitalgevinst opnået ved langtidsinvestering define-

res ligeledes som investeringsejendomme, hvorimod ejendomme der er købt med en intention om 

en mere kortsigtet afhændelse, som en del af den ordinære drift (på trods af at der opnås lejeind-

tægter i ejerperioden), kan ikke defineres som investeringsejendomme. 

 

Der forefindes enkelte tilfælde, hvor disse ejendomme ikke kan kvalificeres til at være en investe-

ringsejendom. Dette er eksempelvis ejendomme hvor ejeren yder ekstra service til brugerne af 

ejendommen, medmindre servicen er uvæsentlig i forhold til det samlede arrangement. IAS 40 

bruger eksemplet om et hotel. Et hotel vil ikke være en investeringsejendom, da den service (og 

dermed indtægten derfra), der ydes til gæsterne er en væsentlig del af det kommercielle arrange-

ment33. 

 

Virksomheden kan dog eje ejendomme, der omfatter arealer med forskellige formål. En del af det 

samlede areal kan besiddes for at opnå lejeindtægter eller kapitalgevinst og den anden del af det 

samlede areal besiddet med henblik på anvendelse i produktionen eller til administrative formål. I 

dette tilfælde skal ejendommen klassificeres som en investeringsejendom, såfremt det anvendte 

areal til eks. administrative eller produktions formål udgør en uvæsentlig del af det samlede are-

al34. 

 

Domicilejendomme 
Som det fremgå af ovenstående definition af investeringsejendomme kan domicilejendomme ikke 

betragtes som investeringsejendomme, hverken efter IAS 40 eller ÅRL § 38, idet selskabets domi-

cilejendom må anses for at blive anvendt til levering af varer eller tjenesteydelser samt administra-

tive formål. 

                                                
31 IAS 40 afsnit 7 og KPMG – Investeringsejendomme, side 9 
32 IAS 40 afsnit 8d og Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 739 
33 IAS 40 afsnit 11 
34 IAS 40 afsnit 10 
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Regnskabsmæssigt skal domicilejendomme således behandles som almindelige anlægsaktiver, og 

indregnes når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde selskabet, og om-

kostningerne til aktivet kan måles pålideligt. Den regnskabsmæssige behandling af materielle an-

lægsaktiver efter årsregnskabsloven og IFRS er stort set identiske.  

Ved første indregning skal domicilejendommen måles til kostpris, og efterfølgende skal aktivet som 

hovedregel måles til kostpris fratrukket akkumulere af- og nedskrivninger.  

Alternativt kan domicilejendommen efter første indregning måles til en omvurderet værdi. Disse 

regler gælder for både IFRS og årsregnskabsloven. Resulterer omvurderingen i, at aktivet skal op-

skrives, skal opskrivningen indregnes direkte i egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser. 

IFRS tillader, at en opskrivningshenlæggelse vedrørende materielle anlægsaktiver opløses i takt 

med merafskrivninger på anlægsaktivet. Dette er ikke tilladt efter årsregnskabsloven.  

 

Handelsejendomme 
Handelsejendomme kan ikke medtages som anlægsaktiv jf. IAS 40 punkt 9 litra a. Handelsejen-

domme bliver derimod anset som en del af virksomhedens ordinære drift, da de ifølge IAS 2 er et 

omsætningsaktiv, og det antages dermed at sælges inden for den tid det normalt tager virksomhe-

den at få afsat en vare. 

 

Ifølge IAS 40 er en handelsejendom et aktiv, man forsøger at afhænde inden for en overskuelig 

fremtid, hvorimod en investeringsejendom er en ejendom man vil have i en længere periode. Der er 

ingen nærmere definition af hvad IAS 40 mener med en ”overskuelig fremtid”, men ifølge Gottlieb-

sen (2007) er perioden 2 til 3 år. 

Ejendomme der anses som handelsejendomme skal indregnes som en varebeholdning efter IAS 2. 

Dvs. den skal indregnes til kostpris og løbende nedskrives til en evt. lavere nettorealisationsværdi. 

 

Selve vurderingen om hvorvidt ejendommen opfylder kriterierne for investeringsejendom beror på 

et skøn, og det er virksomheden der skal udarbejde kriterier og dokumentation for klassifikation35. 

 

Følgende beslutningsoversigt kan opstilles til klassifikation af en ejendom efter IFRS 

                                                
35 IAS 40 afsnit 14 
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Figur 3 Beslutningstræ for investeringsejendomme36 

 

Ved anvendelse af ovenstående beslutningsoversigt, skal der tages højde for en række forhold, der 

kan have indflydelse på den faktiske klassifikation af ejendommen. Det omfatter eksempelvis blan-

det benyttelse mv. 

 

Indregning og måling af investeringsejendomme 
 

I dette afsnit vil jeg gennemgå hvordan investeringsejendomme indregnes og måles i årsrapporten, 

jeg vil tage udgangspunkt i IFRS og dernæst sammenligne med ÅRL. 

 

Ved første indregning måles investeringsejendomme til kostpris. Derudover skal kostprisen ifølge 

IAS 40 indeholde omkostninger der er direkte foranlediget af anskaffelsen, såsom honorarer mv.37 

Transaktionsomkostningerne tilfører i sig selv ikke ejendommen mere værdi, men det er med til at 

give et indtryk af den mindste værdi som ejendommen har for virksomheden. Det må vurderes at 

havde prisen været højere en hvad virksomheden var villig til at betale, ville de ikke have gennem-

ført handlen. 

 

                                                
36 IAS 40, Appendix A med egen tilpasning 
37 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 740 
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Ved at transaktionsomkostningerne medtages i kostprisen, kan det betyde at kostprisen bliver hø-

jere end dagsværdien, og virksomheden vil derfor være nødsaget til at nedskrive ejendomsværdi-

en. Nedskrivningen er ikke et udtryk for at selskabet har foretaget et dårligt køb, men blot et ud-

tryk for at købsomkostningerne ligger ud over dagsværdien. 

 

Såfremt der er tale om en egenopført investeringsejendom, skal kostprisen være et udtryk for de 

omkostninger, der har været i forbindelse med opførelsen af bygningen eller tilbygningen. Indtil 

ejendommen er færdigopført, målles omkostningerne til bygningen efter IAS 1638. 

 

Der er ingen forskel på første indregning af investeringsejendomme ved IAS 40 eller ÅRL § 38 

 

Ved efterfølgende indregning i ÅRL § 38, er udgangspunkt, at investeringsejendomme altid værdi-

ansættes til kostpris, dvs. at opskrivninger kan foretages efter normale regler for opskrivning af 

materielle anlægsaktiver, med mindre selskabets hovedaktivitet er investeringsejendomme, hvor-

ved dagsværdi kan anvendes. Fondsrådet har tidligere tilkendegivet, at et selskab kun kan have en 

hovedaktivitet. ÅRL § 38 kan således ikke anvendes for et selskab som såfremt selskabet driver 

anden form for væsentlig virksomhed end investering i ejendomme.    

Under IFRS kan selskaber have 1 eller flere hovedaktiviteter, hvorfor reglerne omkring måling af 

investeringsejendomme til dagsværdi, ville kunne anvendes også i et koncernregnskab.  

 

Efter ÅRL § 38 skal finansielle forpligtelser forbundet med investeringsejendomme måles til dags-

værdi, hvis reglerne om indregning af investeringsaktiver efter § 38 tilvælges. Denne sammen-

hæng kan ikke brydes. Jf. IFRS skal finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, men det 

er under visse betingelser også mulighed for at måle forpligtelser til dagsværdi ved brug af dags-

værdikategorierne i IAS 39. Jeg vil jf. min afgrænsning ikke komme yderligere ind på indregning af 

gældsforpligtelser. 

 

Yderligere krav til oplysning i årsrapporten 
 

Ifølge IAS 40 afsnit 75 er der specifikke krav til hvilke oplysninger der skal fremgå af årsrapporten, 

uafhængigt valg af indregningsmetode39: 

• Oplysninger om hvilken indregningsmetode der er valgt (kostpris- eller dagsværdimodellen) 

• Hvis klassifikation af ejendommen er vanskelig, skal kriterierne for klassifikationen af den-

ne oplyses 

                                                
38 IAS 40 afsnit 22 
39 International GAAP 2010 – Ernst & Young, side 1220 



Retvisende indregning og måling af investeringsejendomme 

27 
 

• Hvis ejendommen opgøres til dagsværdi, skal det oplyses om den er baseret på markedsin-

dikatorer eller øvrige faktorer. 

• Hvorvidt værdiansættelsen bygger på en vurdering fra en uvildig og faglig kvalificeret vur-

deringsmand, og såfremt dette ikke er tilfældet skal det også oplyses. 

• De i resultatopgørelse indregnede beløb for lejeindtægter, direkte driftsomkostninger på 

både den udlejede del og den ikke udlejede del. 

Derudover er der også krav om oplysning af både værdi primo og ultimo, nettogevinster og netto-

tab vedrørende reguleringer af dagsværdi samt tab og gevinst ved salg af en investeringsejendom. 

 

Såfremt det er en investeringsejendom, hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdien pålideligt, 

skal der gives særskilte oplysninger om denne ejendom, blandt andet en beskrivelse af ejendom-

men, årsagen til at dagsværdien ikke kan oplyses pålideligt, samt en indikation af værdien40. 

 

ÅRL stiller derimod kun få notekrav til investeringsejendomme. For virksomheder i regnskabsklas-

se C skal der oplyses om ejendomsværdien ifølge seneste offentlige ejendomsvurdering, hvilken 

dog kan afvige meget fra den reelle dagsværdi. Dog skal virksomheder i klasse D, der ikke aflægger 

regnskab efter IFRS, give segmenterede oplysninger om omsætning, ordinært resultat for finan-

sielle poster, anlægsaktiver og forpligtelser, der kan have en værdi for investor41. Som følge af 

lovændringen i ÅRL § 38 er der indføjet i § 53 stk. 2, nr. 1, at for investeringsaktiver og biologiske 

aktiver, der opgøres til dagsværdi efter § 38, skal forudsætningerne for den valgte beregningsme-

tode oplyses. 

 

Krav til ledelsesberetninger 
Virksomheder skal, hvad enten de aflægger årsrapport efter ÅRL eller IFRS jf. IFRS bekendtgørel-

sen, opfylde § ÅRL 99 krav til oplysninger i ledelsesberetningen.  

 

Jeg har oplistet følgende krav til indhold jf. ÅRL § 99, stk. 1, hvilke jeg finder væsentlige i henhold 

til investeringsejendomme. 

• Beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet 

• Beskrivelse af eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivel-

se af beløb 

• Beskrivelser af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så 

vidt muligt også med angivelse af beløb 

• Redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold 

• Omtale af signifikante begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning 
                                                
40 International GAAP 2010 – Ernst & Young, side 1227 
41 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 750 
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• Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og 

usikre faktorer, der er lagt til grund for beskrivelsen 

• Beskrivelse af særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhe-

dens branche, herunder forretningsmæssige og finansielle risici. 

 

Det er yderligere jf. ÅRL § 99 stk. 2, et krav at ledelsen supplerer med oplysninger om ikke finan-

sielle forhold, der er relevante for de specifikke aktiviteter, for at forstå virksomhedens udvikling, 

resultat og finansielle stilling. 

 

Der er i ÅRL § 107b nr. 6 kommet yderligere krav om at børsnoterede virksomheder skal beskrive 

hovedelementerne i virksomhedens interne risikostyring og kontrolsystemer i forbindelse med 

regnskabsaflæggelse. Formålet med denne beskrivelse er at give regnskabsbrugeren centrale op-

lysninger om hvordan virksomhedens styrer dette, beskrivelsen skal afspejle de aktuelle forhold og 

være dokumenteret. 

 

Ved værdiansættelse af investeringsejendomme, på et usikkert marked som det nuværende, anses 

ÅRL § 99 stk. 2, for værende væsentlig, da det netop stiller krav til ledelsen om at beskrive usik-

kerheder ved måling af investeringsejendomme, der kan være forårsaget af usikkerhed om fremti-

dige forhold mv. 
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Måling af investeringsejendomme 

Kostprismodellen 
Ifølge IAS 40, skal virksomheden opgøre deres investeringsejendomme til kostpris efter IAS 1642. 

Ifølge IAS 16 opgøres aktivet efter indregning til kostpris, fratrukket akkumulerede afskrivninger 

og tab ved værdiforringelse43. Dog såfremt der indgås en aftale om afhændelse af investerings-

ejendommen, eller hvis betingelserne om at anse anlægsaktivet som et aktiv der besiddes med 

henblik på salg i henhold til IFRS 5, vil investeringsejendommen ikke længere være omfattet af må-

lebestemmelserne i IAS 16, men derimod omfattet af IFRS 544. 

 

Ifølge ÅRL skal aktivet måles til kostprisen med fradrag for systematiske afskrivninger over akti-

vets levetid. Udover afskrivninger, skal der også nedskrives til laveste genindvendingsværdi, så-

fremt der er sket yderligere værdiforringelse af aktivet45. 

 

Dagsværdi 
Hvis dagsværdi anvendes som målingsmetode, skal målingen baseres på markedsforholdende på 

balancedage. Målingen tager udgangspunkt i, at en handel vil kunne finde sted mellem en kvalifice-

ret og villig køber og sælger, dvs. ikke et forceret salg46. Dagsværdien skal afspejle den aktuelle 

markedssituation og forholdene på balancedagen. Det vil sige at ved væsentlige prisfald efter sta-

tusdagen, vil værdien være lavere for tidspunktet for godkendelse af årsrapporten, hvis der even-

tuelt er beregnet en lavere dagsværdi pr. påtegningsdagen bør dette oplyses i ledelsesberetnin-

gen. 

 

Ifølge IAS 40, er den bedste måde til at fastsætte en dagsværdi, handelsværdien på en handel47, 

som er gennemført nyligt på en tilsvarende ejendom. 

 

Det kan umiddelbart give store udfordringer, da det formentlig vil være meget svært at finde en 

helt sammenlignelig ejendom inden for kategorien investeringsejendomme. Der vil sjældent være 

to ejendomme, der er af samme størrelse, stand og er indretningsmæssig sammenlignelige i det 

samme område. Det vil derfor sjældent været muligt, ved investeringsejendomme, at anvende 

                                                
42 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 743 
43 IAS 16, afsnit 30 
44 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 741 
45 ÅRL § 42 
46 KPMG – Investeringsejendomme, side 45 
47 IAS 40, afsnit 45 
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sammenlignelige handelsværdier. IAS 4048 angiver derfor en række andre kilder der kan anvendes 

til måling49: 

• aktuelle priser på et aktivt marked for ejendomme, der er af en anden art i en anden vedli-

geholdelsesstand eller har en anden beliggenhed, værdien justeres for disse forskelle 

• aktuelle priser for lignende ejendomme på mindre aktive markeder, der reguleres for at af-

spejle eventuelle ændringer i økonomiske forhold efter det tidspunkt, hvor transaktionerne 

til disse priser fandt sted 

• Værdiansættelser udført på baggrund af tilbagediskonterede pengestrømme, der kan esti-

meres timeligt og pålideligt på baggrund af eksterne oplysninger. 

 

Det sidste punkt vedrører en teknisk værdiansættelsesmetode, der også refereres som ”Marked til 

model”. 

Nedenstående metoder er de mest anvendte til opgørelse af dagsværdien50. Begge metoder til 

værdiansættelse lever op til de krav, der stilles i årsregnskabsloven og IAS 40. 

 

• Normalindtjeningsmetoden (Den afkastbaserede model) 

• Discounted cash flow-metoden (DCF-metoden) 

 

Normalindtjeningsmetoden 
Den mest anvendte metode er den afkastbaserede model51.  Dagsværdien af ejendommen opgøres 

på baggrund af ejendommens normaliserede driftsafkast, og metoden bygger derfor på et konstant 

afkastkrav dog under hensyntagen til risikoen på den enkelte ejendom. 

 

Afkastmetoden er opdelt i 3 faser52. Fase 1 består i at opgøre ejendommens årlige driftsafkast. 

Den anden fase fastsætter under hensyntagen til ejendommens forhold et forrentningskrav. Det 

opgjorte årlige driftsafkast fra fase 1, divideres med forrentningskravet, hvorved en dagsværdi 

uden øvrige reguleringer fremkommer. I fase 3 foretages der tillæg og fradrag for særlige forhold 

til den før fremkomne dagsværdi, hvorved den skønnede dagsværdi fås. 

 

Fase 1 

                                                
48 IAS 40, afsnit 46 
49 Årsrapport efter IFRS af Jan Fedders og Henrik Steffensen, side 741 
50 KPMG – Investeringsejendomme, side 45 
51 KPMG – Investeringsejendomme, side 46 
52 KPMG – Investeringsejendomme, side 46 
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Ejendommens driftsafkast opgøres med udgangspunkt i forventede driftsafkast for de kommende 

12 måneder, baseret på den på opgørelsestidspunktet aktuelle og opdaterede viden om ejendom-

men. Opgørelsen af driftsafkastet indeholder følgende poster53: 

 

 
Figur 454 

Som årlig lejeindtægt anvendes den faktiske leje der opnås efter indgåede lejekontrakter, i de ef-

terfølgende 12 måneder. Hvis den årlige forventede lejeindtægt ikke er på markedsvilkår, og dette 

forventes reguleret på sigt, skal dette korrigeres i den forventede lejeindtægt. For uudlejede area-

ler skal der indregnes en skønnet årlig lejeindtægt, da ejendommen ellers vil blive værdiansat for 

lavt. 

 

Vedligeholdelsesomkostninger, administration og ejendomsskatter fratrækkes, da disse omkost-

ninger anses for at være driftsomkostninger i forbindelse med ejendomsaktiviteten. Omkostnin-

gerne fastsættes på baggrund af ejendommens budgetterede omkostninger, udjævnet til at gen-

nemsnitligt omkostningsniveau. Denne udjævning foretages, fordi omkostningerne normalt svinger 

fra år til år55. 

 

Fase 2 

I fase 2 fastsættes forrentningskravet (er lig afkastkravet), hvilket med fordel kan fastlægges ved 

brug af Capital Asset Pricing Model (CAPM). Modellen tager udgangspunkt i sammenhængen mel-

lem afkastet på den enkelte virksomhed og afkastet på hele markedet ud fra antagelsen om at in-

vestorerne kræver et merafkast som kompensation for at påtage sig en risiko. 

 

Ifølge CAPM kan sammenhængen mellem det forventede afkastkrav og markedsrisikoen opskrives 

som følgende56: 

                                                
53 KPMG – Investeringsejendomme, side 46 
54 KPMG – Investeringsejendomme, side 46 
55 KPMG – Investeringsejendomme, side 46 
56 http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp 

http://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp
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Figur 5 - CAPM 

 

Som et estimat for den risikofrie rente, anvendes den effektive rente for den toneangivende 10-

årige statsobligation som oftest i praksis57, efter 10 år vil udviklingen i renten efter min vurdering 

hovedsageligt være inflationen. Ved investering i netop den form for værdipapir er risikoen tæt på 

nul, og det nærmeste investor kan komme på en risikofri investering. 

 

Risikopræmien er det generelle markedstillæg, som investorerne forventer for at investere i akti-

ver i forhold til en risikofri investering som eksempelvis statsobligationer58. 

 

Den systematiske risiko, beta, angiver hvor følsom investeringen er overfor ændringer i markedet 

og har en direkte indflydelse på afkastkravet og dermed markedsværdien på en ejendom. Beta er 

baseret på historiske analyser af samvariationen mellem aktiemarkedets afkast og den konkrete 

investeringsejendom59. Beta kan illustreres som nedenstående: 

 
Figur 6 Tolkning af beta60 

Herunder skal investor vurdere den nuværende trend på markedet. Er det et bull marked, som det 

har været gældende på det danske ejendomsmarked i en årrække, hvilket er et optimistisk marked, 

hvor der er stor investeringsaktivitet og priserne presses op. Det kan også være et bear marked, 

som er lige præcis det modsatte, hvilket er lig med pessimistiske investorer61. Bear og bull tren-

derne i markedet har en indflydelse på beta. 

 

                                                
57 http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp 
58 http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp 
59 http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp 
60 http://www.investopedia.com/articles/stocks/04/113004.asp 
61 http://en.wikipedia.org/wiki/Market_trend 

http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp
http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp
http://www.investopedia.com/articles/06/CAPM.asp
http://www.investopedia.com/articles/stocks/04/113004.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_trend
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Afkastkravet er også påvirket af en række samfundsmæssige eller konjunkturbetingede forhold. Af 

de væsentligste forhold kan nævnes62: 

 

• Renteniveauet 

• Inflation 

• Høj- eller lavkonjunktur 

 

Derudover er afkastkravet påvirket af en række individuelle kvalitetsforhold63: 

 

• Ejendommens beliggenhed 

• Ejendomstype 

• Lejernes bonitet 

• Vilkår i lejekontrakter 

• Udbud og efterspørgsel 

• Alternative anvendelsesmuligheder og sandsynlighed for genudlejning 

 

Når forrentningskravet fastlægges, skal ovenstående forhold altså inkluderes i processen. 

Renteniveauet er naturligt nok af afgørende betydning for fastlæggelse af forrentningskravet. Den 

typiske sammenhæng mellem renten og forrentningskravet vil være, at de følges op eller ned. De 

øvrige forhold kan dog bevirke, at de udvikler sig i hver sin retning. Men renten eller markedsren-

ten er ikke et entydigt begreb. Det er min vurdering, at den rente, der har betydning for fastlæg-

gelsen af forrentningskravet skal være uafhængig af den aktuelle ejer af ejendommen og dennes 

finansieringsforhold. Det skal altså være en af de markante markedsrenter, som man bør anvende. 

Det vil være oplagt at anvende den lange obligationsrente i relation til investeringsejendomme, da 

det tilnærmelsesvis vil afspejle investorernes alternativafkast. Dog er der er en faktor, der efter 

min vurdering bør være afgørende for hvilken rente, der anvendes, og det er investeringens tids-

horisont. Dermed mener jeg, at den rente, der bør anvendes, skal have en tidshorisont, der afspej-

ler den gennemsnitlige investeringshorisont på ejendomsinvesteringsmarkedet. 

Det er altså sådanne forhold, jeg mener, som skal overvejes i relation til fastlæggelse af afkastkra-

vet. 

 

Inflation og konjunkturforhold skal også indregnes ved fastlæggelse af forrentningskravet. Det spil-

ler naturligvis en rolle, selvom det ikke er af samme karakter som renteniveauet. Inflation og kon-

junktur kan imidlertid have en modsatrettet effekt på forrentningskravet.  

 

                                                
62 KPMG – Investeringsejendomme, side 47 
63 KPMG – Investeringsejendomme, side 47 
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Stigende inflation vil normalt påvirke renteniveauet opad og derigennem også have en effekt på 

forrentningskravet i opadgående retning. Faldende inflation har naturligt nok den modsatte effekt 

på renteniveauet og forrentningskravet. Sammenhængen mellem inflationens og rentens udvikling 

kan forklares ved, at renten bl.a. skal opveje den værdiforringelse penge undergår som følge af 

inflationen.  

 

Højkonjunktur vil typisk have en modsat effekt på forrentningskravet. Det skyldes, at investorer i 

tilfælde af f.eks. højkonjunktur typisk har positive forventninger til fremtidens udvikling af husleje 

og udlejningsprocent. I sådanne tilfælde vil det være acceptabelt med en lidt lavere forrentnings-

procent, end det forrentningskrav man umiddelbart forventer, idet man i fremtiden forventer, at 

huslejestigninger vil bevirke, at forrentningsprocenten så at sige vil indhente forrentningskravet. 

 

Ud over de mere generelle samfundsforhold spiller ejendommens individuelle kvalitetsforhold som 

nævnt også ind på fastlæggelsen af forrentningskravet, og de skal udgøre et ejendomsspecifikt ri-

sikotillæg til markedsrenten. 

Ejendommens beliggenhed kan være afgørende for den risiko eller sikkerhed, der er for at kunne 

udleje arealerne. Derudover kan beliggenhed være afgørende for mulighederne for lejestigninger. 

En god beliggende vil alt andet lige give større sikkerhed for, at arealerne er attraktive og dermed 

kontinuert kan lejes ud samtidig med, at der er fornuftige muligheder for lejestigninger over tid. 

Når der er mindre usikkerhed for disse forhold, vil investorerne naturlig nok ikke kræve så stort 

risikotillæg, og dermed vil forrentningskravet være mindre end for en ejendom med mindre god 

beliggenhed. En ejendom med mindre god beliggenhed kan også være mere konjunkturfølsom og 

dermed have større risiko for tomgang ved lavkonjunktur. 

 

Ejendommens type kan fx være privatbolig eller erhvervsdomicil i form af fx kontor, butik, forret-

ning, produktion eller lager. Typen kan i sammenhæng med beliggenhed have indflydelse på risiko-

en ved en ejendom. En ejendom, der er indrettet til produktion, kan have en god beliggenhed i et 

industriområde, hvorimod et sådant område formentlig ikke vil være attraktivt for butikslokaler. 

Sådanne forhold spiller ind på ejendommens risici for investor og dermed på forrentningskravet. 

Typen af ejendom kan også alene have betydning for risici og dermed forrentningskravet. Generelt 

kan man sige, at risikoen vil være mere eller mindre proportional med ejendommens særegenhed. 

Hermed menes, at risikoen ved en ejendom, der er specielt indrettet til én type produktion, typisk 

vil være højere end fx et lejlighedskompleks til beboelse, idet der ikke er så bred en målgruppe til 

produktionslejemålet eller det kan kræve store ombygningsomkostninger ved lejerskifte. 

 

Lejernes bonitet har naturlig nok også betydning for fastlæggelse af forrentningskravet. Bonitet 

dækker over lejernes ydeevne, hvilket skal forstås som lejernes evne til at betale lejen samt, hvor-

vidt de forbliver i deres nuværende lejemål. Gode lejere, der vurderes at have tilstrækkelig evne og 



Retvisende indregning og måling af investeringsejendomme 

35 
 

ikke mindst vilje til at betale lejen, er naturligvis behæftet med mindre risiko end mindre pålidelige 

lejere. Lejernes bonitet kan ikke ses helt uafhængigt af forholdet omkring vilkår i lejekontrakt m.v. 

 

Vilkårene i lejekontrakter er endnu et forhold, der påvirker forrentningskravet. Som ved alle andre 

investeringer vil en sikker indtjening alt andet lige reducere kravet til forrentning, og omvendt vil 

en usikker indtjening fordre et højere forrentningskrav.  Kontrakter med en forholdsvis lang uopsi-

gelighedsperiode som f.eks. 10 år og faste lejereguleringer vil derfor oftest betragtes som sikker 

indtjening og dermed påvirke forrentningskravet nedad i forhold til lejemål med kort opsigelse som 

f.eks. 3 eller 6 måneder. Lejemål, der strækker sig over mange år, vil formentlig også medføre et 

minimum af vedligeholdelsesomkostninger og omforandringsomkostninger, hvilket yderligere re-

ducerer forrentningskravet. 

 

Som et supplement til ejendommens type skal ejendommens alternative anvendelsesmuligheder 

vurderes. Ikke overraskende vil en fleksibel ejendom, der ikke har særlige begrænsninger for sine 

anvendelsesmuligheder, være en mere attraktiv investering end en uforanderlig ejendom, hvis ud-

lejningsmuligheder kan være mere begrænsede. Forhold som lokalplaner, servitutter og sæ-

rindretninger kan begrænse anvendelsesmulighederne. Fleksibiliteten skal dog vurderes under 

hensyntagen til beliggenheden som indikator for, om fleksibiliteten kan udnyttes. En fleksibel ejen-

dom vil med en gunstig beliggenhed reducere forrentningskravet, mens en uforanderlig ejendom 

har den modsatte effekt. 

 

Det sidste forhold, jeg vil kommentere som havende effekt på fastlæggelsen af forrentningskravet, 

er den generelle udbuds- og efterspørgselssituation på ejendomsmarkedet. Sammenhængen mel-

lem forrentningskravet og markedssituationen kan forklares med, at hvis der fx er meget få ejen-

domme i udbud vil efterspørgslen formentlig presse ejendomspriserne op. Opskruede ejendomspri-

ser medfører ikke, at lejeindtægterne og dermed indtjeningen fra lejemålene følger med op, og 

derved bliver forrentningsfaktoren så at sige presset ned af forholdet mellem indtjening og ejen-

domspriser. Set fra investors side kan det siges, at hvis der er udsigt til overnormale værdistignin-

ger på ejendommen, vil det samtidigt være acceptabelt med et lavere driftsafkast. 

 

Jeg har nu beskrevet de væsentligste forhold, der skal tages med i betragtningerne, når forrent-

ningskravet skal fastlægges. Forrentningskravet fastlægges således for den enkelte ejendom base-

ret på en samlet vurdering af forholdene omtalt ovenfor. 

Afslutningsvis i normalindtjeningsmodellens fase 2. skal det fastlægges, hvem der egentlig skal 

foretage vurderingen af afkastkravet. Normalvis vil den konkrete værdiansættelse af en ejendoms-

investeringsvirksomheds ejendomsportefølje blive foretaget i forbindelse med regnskabsudarbej-

delse. Dermed er det altså overordnet virksomhedens ledelse, der har ansvaret for fastlæggelsen 

af forrentningskravet og den samlede værdiansættelse af investeringsejendommene. Det skal dog i 
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denne sammenhæng vurderes, om den respektive ledelse har den fornødne kompetence til at ud-

fylde dette ansvar. I langt de fleste ejendomsinvesteringsvirksomheder med en rimelig størrelse og 

historie indenfor ejendomsbranchen må det forventes, at der er tilstrækkelig ekspertise tilstede til 

at foretage den samlede vurdering, men forefindes den fornødne kompetence ikke, må ledelsen 

indhente ekstern assistance til værdiansættelse af investeringsejendommene. Den eksterne eks-

pertise kan være i form af en konkret valuarvurdering af den enkelte ejendom, men en mere sy-

stematisk fremgangsmåde i forhold til normalindtjeningsmodellen kunne være assistance fra en 

valuar, der fremkommer med statistik over realiserede afkastkrav ved salg af investeringsejen-

domme i samme område eller lignende type. På den måde kan ledelsen få noget baggrundsviden, 

der kan understøtte deres egen værdiansættelse.  

 

Fase 2 afsluttes, når forrentningskravet er fastlagt på baggrund af en samlet vurdering af oven-

stående. 

 

Fase 3 

Som nævnt tager normalindtjeningsmodellen udgangspunkt i et gennemsnitligt driftsår, hvor leje-

indtægterne afspejler en fuldt udlejet ejendom til markedsleje, og omkostningerne udgør de gen-

nemsnitlige årlige omkostninger til hhv. vedligeholdelse, administration og øvrige omkostninger. 

Denne opgørelsesmetode afføder behov for, at den endelige værdiansættelse korrigeres for særli-

ge forhold, som normalindtjeningsmodellens fase 1 og 2 ikke har taget højde for.  

 

De væsentligste forhold, der bør korrigeres for, er præsenteret hernedenfor64: 

• Fradrag for tab af lejeindtægt på ikke udlejede arealer 

• Tillæg/fradrag for periode indtil regulering af markedsleje 

• Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelsesarbejder 

• Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler 

• Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægt af modtagne 

deposita og faste forudbetalinger 

• Tillæg for byggeretter 

 

Lejeindtægterne i modellen er opgjort under forudsætning af fuld udlejning til markedsleje, og da 

værdiansættelsen skal afspejle ejendommens værdi i forhold til det aktuelle marked, skal der korri-

geres for tabt lejeindtægt ved tomgang og for forskellen mellem markedsleje og reel lejeindtægt.  

 

Tabt lejeindtægt som følge af tomgang opgøres for en periode fra opgørelsestidspunktet frem til 

genudlejning forventes at indtræde. Det kan naturligvis være vanskeligt for det enkelte lejemål at 

                                                
64 KPMG – Investeringsejendomme, side 49 
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vurdere tomgangsperiodens længde, men man kunne forestille sig, at der anvendtes en gennem-

snitsfaktor for tomgang af den pågældende type lejemål. 

 

Regulering til markedsleje blev foretaget i modellens 1. fase. Opgørelsen af denne værdi indehol-

der naturligt nok også et tidsperspektiv, som skal vurderes, idet man skal vurdere, hvor lang tid 

der går fra opgørelsestidspunktet til, at markedslejen kan opnås. Denne faktor må antages at skul-

le fastsættes ud fra de vilkår, der er aftalt i de aktuelle lejekontrakter. 

 

Ejendommens aktuelle vedligeholdelsesstand spiller også ind på den endelige værdiansættelse. Der 

skal således tages fradrag for udskudte vedligeholdelsesarbejder og udgifter til klargøring af uudle-

jede arealer. 

 

Hvis ejendommen indenfor nær fremtid skal undergå en større renovering af fx tag, vinduer, instal-

lationer eller facade, der er ud over den normale vedligeholdelse jf. fase 1, skal der foretages fra-

drag af en værdi svarende til renoveringens pris, såfremt renoveringen ikke medfører lejestignin-

ger. Definitionen af nær fremtid ligger dog ikke fast, men det er min vurdering, at hvis man på op-

gørelsestidspunktet har fastlagt, at ejendommen skal renoveres indenfor de kommende 1-5 år, og 

projektet overordnet er identificeret således, at der kan fastlægges et budget for det, så bør der 

tages fradrag i værdiansættelsen. 

 

Omkostninger til klargøring af uudlejede arealer skal naturlig nok fradrages, da lejeindtægten fra 

arealerne er medtaget i fase 1. Hvis et lejemål ikke forventes at kunne udlejes i sin nuværende 

stand, må man nødvendigvis afse omkostninger til at omdanne lejemålet, så det igen kan lejes ud. 

Det skal her påpeges, at hvis der foretages fradrag for omkostninger til omdannelse, som medfører 

en forventelig højere markedsleje, skal denne leje indregnes under fase 1. Der skal således være 

sammenhæng mellem de omkostninger, der afsættes på det enkelte lejemål og så den budgettere-

de lejeindtægt i det kommende år. Opgørelsen skal naturligvis også have sammenhæng til det før-

ste punkt i denne 3. fase, som vedrører tab på ikke udlejede arealer. Tiden, det tager at istandsæt-

te lejemålet og få det genudlejet, skal indarbejdes i dette punkt. 

 

Samlet set skal værdiansættelsen afspejle den vedligeholdelsesstand ejendommen har/skal have 

for at kunne generere fuld udlejning til markedsleje. 

 

Førnævnte forhold er generelle forhold der er med til at danne en kontant markedspris på en inve-

steringsejendom.  For den enkelte investor kan der herudover, dog være forhold der påvirker den 

pris, som investor er villig til at betale i en konkret situation. 
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Normalindtjeningsmodellen har den klare fordel, at den er meget let at benytte og det er derfor 

også den der i praksis finder størst udbredelse.  Selskaber med investeringsejendomme, kan ved 

brug af denne ofte selv fastsætte værdierne, såfremt ledelsen besidder der rigtige kompetencer. 

Det kræver som nævnt kun fastlæggelse af driftsafkastet og afkastkravet. 

 

På trods af at ledelsen har tilstrækkelig viden til selv at foretage denne værdiansættelse, er det 

dog tilrådeligt at den beregnede værdiansættelse sammenholdes med de aktuelle markedsforhold, 

eventuelt ved at forsøge at indhente data for nye handler af tilsvarende ejendomme eller med en 

sagkyndig vurdering. Værdien ved brug af normalindtjeningsmodellen er meget følsom overfor 

små ændringer i afkastkravet, hvorfor det er vigtigt er være klar på dette. Sadolin & Albæk udar-

bejder årligt en oversigt over gennemsnitlige afkastkrav for forskellige typer af ejendomme på for-

skellige beliggenheder, hvilke kan bruges til inspiration. 

 

I relation til anvendelse af normalindtjeningsmodellen til opgørelse af dagsværdi er det min vurde-

ring, at modellen fuldt ud er i stand til at opfylde relevanskriteriet, såfremt modellen anvendes 

retmæssigt med henblik på at opgøre dagsværdier, der afspejler det marked, som de konkrete 

ejendomme befinder sig i. Det, der altså skal vurderes, er, hvornår modellen kan anvendes ret-

mæssigt, og hvordan man i højst mulige grad afspejler markedet via pålidelig datagrundlag.  

 

 

DCF-Modellen 
Et alternativ til afkastmetoden, er Discounted cash flow modellen (DCF-Modellen). Værdien ifølge 

DCF modellen opgøres på baggrund af de forventede fremtidige frie pengestrømme fra ejendom-

mens drift, tilbagediskonteret med investors nominelle diskonteringsrente. DCF-modellen tager 

udgangspunkt i to tidsperioder65; budgetteringsperioden og terminalperioden. 

 

Budgetteringsperioden, der oftest tager udgangspunkt i en periode på 5-10 år, hvor det fri cash 

flow for hvert enkelt år opgøres. Terminalperioden udgør den resterende del af ejendommens for-

ventede levetid, og det antages her at det frie cash flow en vil være konstant eller have en fast 

vækst. 

 

Beregningerne der udføres ved anvendelse af DCF-modellen kan opdeles i følgende trin66: 

 

Trin 1: Fastsættelse af cash flowet i budgetperioden 

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

                                                
65 KPMG – Investeringsejendomme, side 56 
66 Værdiansættelse af fast ejendommen af Ejendomsforeningen Danmark, side 7 
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Trin 3: Bestemmelse af terminalværdi 

Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 

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

 

Trin 1: Bestemmelse af cash flow i budgetperioden 

For at fastlægge det frie cash flow i hvert enkelt år i budgetteringsperioden, foretages en detalje-

ret budgettering af driften 

 

Budgetperioden skal fastsættes, så de eventuelt særlige forhold, der er i forbindelse med ejen-

dommen kan indregnes indenfor periodens udløb. Budgetperioden bør derfor være frem til et tids-

punkt, hvor niveauet for det frie cash flow fra ejendommen er stabiliseret67. 

 

 Lejeindtægter 

- Driftsomkostninger og administrationsomkostninger 

= Driftsresultat før renter og skat 

+/- Nettoinvesteringer  

= Frit cash flow 

  

Figur 7 Model til fastlæggelse af diskonteringsgrundlag68 

 

I det følgende behandles de enkelte poster i skemaet nærmere. 

 

Lejeindtægter 

Under budgetteringen forsøges de frie cash flows opgjort, og her er den væsentligste indtægtskilde 

naturligvis lejeindtægterne. Lejeindtægterne er derfor også af væsentlig betydning for fastsættel-

sen af dagsværdien for investeringsejendommene. Det er ledelsens opgave at vurdere udviklingen i 

lejeindtægterne, hvor der bl.a. skal tages hensyn til de på vurderingstidspunktet eksisterende leje-

kontrakter samt de generelle tendenser i markedet. De fremtidige lejeindtægter bestemmes såle-

des i stor udstrækning med baggrund i tidligere års erfaringer, samt ud fra betingelserne i de eksi-

sterende lejekontrakter, hvoraf nogle lejeindtægter kan betragtes som sikre og lette at fastlægge. 

 

Det fremgår således også implicit af ovenstående, at virksomheden skal tage højde for planlagte 

forbedringer, der vil influere på de fremtidige lejeindtægter ved fastlæggelsen af lejen i budgetpe-

rioden. De såkaldte lejereserver, der opstår som følge af planlagte forbedringer, skal således ind-

                                                
67 Værdiansættelse af fast ejendommen af Ejendomsforeningen Danmark, side 7 
68 KPMG – Investeringsejendomme, side 54 
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regnes i budgetterne i det år, hvor det forventes, at lejeindtægten kan hæves. Tilsvarende skal de 

planlagte forbedringsomkostninger, der skal til for at opnå den forhøjede leje, indregnes i budget-

tet på det tidspunkt, hvor de forventes afholdt.  

 

Den budgetterede lejeindtægt skal ligeledes reduceres for den forventede tomgang, som må for-

ventes at være i ejendommen. Tomgang er et normalt fænomen indenfor ejendomsinvesterings-

branchen, idet investeringsejendomme sjældent er fuldt udlejede. Procentdelen kan variere af-

hængigt af hvilken ejendomstype tomgangen skal fastlægges for, samt ejendommens beliggenhed 

og de generelle konjunkturer. 

 

Lejedeposita skal ligesom i normalindtjeningsmodellen indgå i DCF modellen, hvilket kan gøres på 

to forskellige måder. Deposita kan som et alternativ tillægges til den beregnede dagsværdi for in-

vesteringsejendommen efter at de frie cash flows er fastlagt. Den anden mulighed er, at medtage 

forrentningen af deposita under lejeindtægterne og således lade det indgå i de frie cash flows. 

 

Driftsomkostninger og administrationsomkostninger 

Ligesom for lejeindtægter skal der estimeres driftsomkostninger i budgetteringsperioden. Estima-

tet fastlægges af ledelsen og vil skulle fastlægges med baggrund i både historiske erfaringer og i 

de fremtidige forventninger til den enkelte investeringsejendom. I ledelsens vurdering af fremtiden 

skal der indgå forskellige forhold, det være sig bl.a. hensyn til de vedligeholdelsesudgifter, der er 

planlagt for de enkelte ejendomme, samt hvem der skal afholde vedligeholdelsesomkostningerne. 

Der er eksempelvis ofte en fordeling mellem lejer og udlejer på indvendig contra udvendig vedlige-

holdelse eller lignende. 

 

Udover hensynet til omkostningerne til vedligeholdelse skal ledelsen også tage hensyn til de om-

kostninger, der løbende påløber til eksempelvis vicevært, renovation, ejendomsskatter, forsikrin-

ger, forbrugsafgifter samt omkostninger til administration af ejendommen. Sådanne administrati-

onsomkostninger er ofte forholdsvist lette at opgøre, hvis administrationen varetages af en eks-

tern part, idet dette ofte er forholdsvist kontraktbundet. Varetager virksomheden selv administra-

tionen, kan det umiddelbart være sværere at opgøre omkostningerne på ejendomsniveau. Derfor 

kan der ved udarbejdelsen af budgetterne alternativt til en eksakt opgørelse af omkostningerne til 

administration tages udgangspunkt i førnævnte priser på administration fra ekstern part. 

 

Drifts- og administrationsomkostninger skal til sidst vurderes i forhold til de budgetterede lejeind-

tægter, herunder de anslåede tomgangsprocenter. En forventet stigning i lejeindtægterne evt. som 

følge af et fald i tomgangen, vil normalt også betyde en stigning i de forventede omkostninger til 

bl.a. vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Der skal således normalt være overensstemmelse mellem 

udviklingen i lejeindtægterne og drifts- og administrationsomkostningerne. 
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Nettoinvesteringer i fast kapital 

Nettoinvesteringer i ejendommene, herunder falder eksempelvis forbedringsudgifter. Det frie cash 

flow skal naturligvis reguleres for renoveringsudgifter, idet renoveringsudgifterne får en negativ 

påvirkning herpå. De renoveringsudgifter, der af sin natur ikke kan karakteriseres som løbende 

vedligeholdelse indregnes i stedet i modellen her. 

 

Når de frie cash flows i budgetperioden er fastlagt, skal de frie cash flows i terminalperioden tilsva-

rende estimeres. Fastlæggelse af terminalperioden er naturligvis meget mere risikobetonet end 

fastlæggelsen af budgetperioden, hvilket bl.a. skyldes, at man behandler en periode, der ligger 

længere ude i fremtiden. Årsagen til den høje risiko ved fastlæggelsen af cash flows i terminalperi-

oden er tillige, at terminalværdien ofte udgør den største andel af dagsværdien for investerings-

ejendommen. 

 

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

For at bestemme ejendommens værdi må cash flowet fra de enkelte år tilbagediskonteres til ud-

gangspunktet. Det gøres ved hjælp af en diskonteringsrente, der fastsættes for den enkelte ejen-

dom. 

 

Diskonteringsrenten afhænger både af ejendomsrelaterede faktorer og af makroøkonomiske for-

hold. Diskonteringsrenten kan ikke direkte sammenlignes med forrentningskravet i den afkastbase-

rede model. Det skyldes blandt andet, at der er inkluderet inflation i DCF-modellen, og at DCF-

modellen i højere grad end den afkastbaserede model tager hensyn til forskellige risici i budgetpe-

rioden69. 

 

Trin 3: Bestemmelse af terminalværdi 

 Det antages i DCF-modellen at de frie pengestrømme fra driften vil være konstant efter udløbet af 

budgetperioden.  Værdien for denne periode bliver opgjort med udgangspunkt i et terminalår. Det 

forventede cash flow i terminalåret skal være et udtryk for gennemsnittet over de fremtidige år. 

Værdien af ejendommen i terminalåret findes ved hjælp af et realt forrentningskrav70. Bereg-

ningsmetoden til dette svarer til den afkastbaserede model. 

 

Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 

Terminalværdien skal efterfølgende, ligesom cashflowet i budgetperioden tibagediskonteres med 

diskonteringsrenten. 

                                                
69 Værdiansættelse af fast ejendommen af Ejendomsforeningen Danmark, side 8 
70 Værdiansættelse af fast ejendommen af Ejendomsforeningen Danmark, side 9 



42 
 

 

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

Endeligt opgøres ejendommens værdi, som summen af det tilbagediskonterede cash flow (trin 1) 

og den tilbagediskonterede terminalværdi (trin 3 og 4). 

 

DCF modellen er generelt bedst anvendelig i de tilfælde, hvor virksomheden har en forventning 

om, at investeringsejendommen skal undergå en udvikling, og det dermed må forventes, at penge-

strømmene vil være forskellige i de følgende år. Når en ejendom undergår en udvikling, hvor større 

vedligeholdelsesarbejder eller forbedringsarbejder udføres, vil der typisk opstå et uudnyttet lejepo-

tentiale, idet der på sigt vil være mulighed for at hæve lejen. DCF modellens budgetteringsperiode 

skal tilpasses således, at den kan indeholde alle usædvanlige pengestrømme, og dermed kan DCF 

modellen rumme disse lejestigninger. Terminalperioden i forlængelse af budgetteringsperioden 

skal således være normaliseret i relation til de pengestrømme, ejendommen genererer.  

 

Man kan omvendt diskutere, hvorvidt man for en investeringsejendom, der ”hviler i sig selv”, opnår 

nytte  omkostninger, hvis DCF modellen anvendes. Den omfattende budgetteringsperiode vil mu-

ligvis være at skyde over mål for en investeringsejendom, hvor der ikke sker væsentlige udsving i 

de fremtidige frie cash flows. Det store ressourceforbrug, som en DCF model med budgetterings-

periode på eksempelvis 10 år kræver, vil sjældent kunne godtgøres ved større nytte, i de tilfælde, 

hvor de frie cash flows for en investeringsejendom er forholdsvist konstante. 

 

På baggrund af ovenstående afsnit, vil det være nærliggende, at konkludere, at DCF modellen ikke 

kan anvendes ved ”hvilende” investeringsejendomme – og hvad med perioden efter at investe-

ringsejendommen har undergået en renovering/forbedring, skal der så skiftes model pga. ressour-

ceforbruget og en nytte > omkostning betragtning? Det umiddelbare svar må være ja, idet der 

kunne opnås samme relevans ved et lavere ressourceforbrug eksempelvis ved anvendelse af nor-

malindtjeningsmodellen. Dog bør man være opmærksom på, at modelskifte kan stride imod det 

grundlæggende kontinuitetsprincip. DCF modellen er imidlertid så fleksibel, at det ofte blot vil være 

et spørgsmål om at fastlægge en passende budgetteringsperiode for at fortsat anvendelse opfylder 

nytte > omkostning betragtningen. Efter endt renovering/forbedring kan virksomheden således 

reducere investeringsejendommens budgetteringsperiode, idet det forudsættes, at der ikke længe-

re er usædvanlige pengestrømme at tage hensyn til. Ressourceforbruget bliver derved nedbragt, 

og virksomheden har holdt fokus på nytte > omkostninger. Det må forudsættes, at en reduktion af 

budgetteringsperioden vil opretholde den samme relevans som tidligere, når ejendommens frie 

cash flows forudsættes normaliseret, idet det ellers ikke ville være relevant at diskutere en sådan 

reduktion. 
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Delkonklusion 
 

Baseret på underspørgsmål 2 og 3 jf. problemformuleringen samt behandlingen i dette afsnit kan 

følgende konkluderes: 

Der er ikke væsentlige forskelle på indregning og måling af investeringsejendomme efter Årsregn-

skabsloven og IFRS. 

 

Indregning af investeringsejendomme sker ved både international og dansk regnskabspraksis, hvor 

de økonomiske fordele og risici overgår til virksomheden. Førstegangsindregning skal ligeledes ef-

ter begge regnskabspraksis ske til kostpris. 

 

Ved efterfølgende måling i henhold til IAS 40, er der mulighed for at indregne investeringsejen-

domme til dagsværdi, selvom investeringsejendomme ikke er virksomhedens hovedaktivitet, der er 

således valgfrihed om indregning efter kostprismodellen eller dagsværdi modellen. Ifølge ÅRL kan 

dagsværdimodellen kun anvendes hvis investering i ejendomme er virksomhedens hovedaktivitet. 

 

Der er efter begge regnskabspraksis en række oplysningskrav der skal overholdes. Såfremt virk-

somheden jf. definitionen i ÅRL har ejendomsinvestering som hovedaktivitet, er der ikke væsentli-

ge forskelle i forhold til oplysningskravene i IAS 40. Oplysningskravene omhandler hovedsageligt 

informationer vedrørende værdiansættelsen af investeringsejendommene. 

 

Et andet fænomen i dansk regnskabspraksis er ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen skal in-

deholde informationer vedrørende forhold og usikkerheder, der kan have påvirket virksomheden i 

regnskabsåret, herunder den forventede udvikling. 

 

IAS 1 har sammen med de resterende standarder i IFRS, det formål at give regnskabsbrugeren en 

relevant, troværdig og sammenlignelig information gennem en række forudsætninger for udarbej-

delse af årsrapporter. Det væsentligste krav i forhold til præsentation af investeringsejendomme er 

oplysninger vedrørende de primære forudsætninger og andre primære kilder til skønsmæssig usik-

kerhed ved værdiansættelsen. 

 

Kostprisen opgøres som købsprisen for grund og bygninger samt omkostninger der er direkte til-

knyttet til anskaffelsen samt andre omkostninger, der kan henføres til erhvervelsen. Kostprisen 

forøges efterfølgende med forbedringer foretaget på ejendommen. Ved indregning til kostprisme-

toden skal der herefter fratrækkes systematiske afskrivninger og eventuelt nedskrivninger. Der er 

ikke mange usikkerheder ved opgørelsen til kostpris, hvilket vurderes som værende en fordel. 
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Ved anvendelsen af dagsværdi, baseres målingen på markedsforholdene på balancedagen. Den 

bedste måde at fastsætte dagsværdien er handelsværdien på en handel af tilsvarende ejendom, 

der er gennemført for nyligt. Det er dog ikke altid muligt at finde en sammenlignelig handel, og 

dagsværdien opgøres ved en marked til model metode. De mest anvendte metoder til opgørelse af 

dagsværdi, er den afkastbaserede metode samt DCF-modellen. 

 

Opgørelsen efter den afkastbaserede metode, opgøres på basis af ejendommens driftsafkast og et 

investors afkastkrav. Afkastkravet er påvirket af en række samfundsmæssige og konjunkturbetin-

gede forhold. Den største fordel ved afkastmetoden er, at den er let at bruge, da det kun er drifts-

afkastet og afkastkravet der behøves. Ulempen ved denne metode, er at den er meget statisk og 

ikke tager hensyn til fremtiden ved værdiansættelse af ejendomme. Der vurderes dog også at være 

usikkerheder og udfordringer ved fastsættelse af afkastkravet. 

 

Et alternativ til den afkastbaserede metode er DCF-modellen, der opgøres på baggrund af de for-

ventede fremtidige frie pengestrømme fra ejendommens drift tilbagediskonteret med investors 

nominelle diskonteringsrente. I modellen er der således to perioder, budgetperioden hvor der fore-

tages en detaljeret budgettering for hvert regnskabsår, samt en terminalperiode, hvor de frie pen-

gestrømme vil være konstante eller underlagt en vækstrate. Tilbagediskonteringsfaktoren tager 

hensyn til inflation og risici, og kan tage udgangspunkt i de vægtede gennemsnitlige kapitalom-

kostninger på aktivet. Efter min vurdering vil DCF skabe det mest retvisende billede af værdien på 

ejendommen, da det er en mere dynamisk model og giver mulighed for at opstille flere fremtids-

scenarier og parametre. Der er dog også ulemper i form af flere usikkerhedsfaktorer, eksempelvis i 

form af ledelsesvurderinger. 

 

Det vurderes ved begge metoder, at oplysninger om forudsætninger anvendt til værdiansættelsen 

er vigtig for regnskabslæser til vurdering af det retvisende billede. 
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Finanskrisen 
Den nuværende finansielle krise har sat sine spor i samfundet. Økonomien er i opbremsning, man-

ge er tilbageholdene med at bruge penge, og prisniveauet bliver derfor trykket. 

 

Ejendomsmarkedet har, hvis man ser over en længere årrække, været ude for store svingninger. 

Den seneste større ejendomskrise var i 1993 efter i højkonjunktur periode i 1980’erne. Priserne 

faldt frem til ca. 1992-199571. Dette har gjort at ejendommene var på et lavt niveau derefter, og 

begyndte derefter at stige frem til 2007. Dette tiltrak mange investorer på markedet, hvilket har 

givet anledning til høje dagsværdier på investeringsejendomme grundet et meget aktivt marked, 

hvor nye aktører var villige til at betale meget høje priser for ejendomme, baseret på forventninger 

til høje fremtidige afkast og stigninger72. 

 

 
      Figur 8 - Priser for investeringsejendomme 1992-200973             Figur 9 - Solgte Investeringsejendomme 1992-200974 

 

Ovenstående figurer fra Danmarks statistik viser hvordan hhv. antallet af solgte og prisen på inve-

steringsejendomme, har været nogenlunde stabilt fra 1992 og til 2002, hvorefter der kom en kraf-

tig stigning i både pris og salg af ejendomme frem til 2007-2008. 

 

Grunden til de efterfølgende faldende priser gennemførte handler, kan henledes til finanskrisen, 

der er blusset op i Danmark i 2008. 

Den nuværende finansielle krise begyndte, fordi man i USA havde givet boliglån til folk, der ikke var 

i stand til at tilbagebetale deres gæld, da priserne på deres overbelånte huse faldt. Snart turde 

bankerne ikke længere låne penge til hinanden, og flere af verdens største investeringsselskaber 

og banker gik konkurs. Men hvordan kunne dette lade sig gøre? Hvordan kan nogle af verdens 

                                                
71 Sadolin og Albæk, newsletter februar 2010 
72 Sadolin og Albæk, newsletter februar 2010, side 1 
73 Danmarks Statistik – statistikbanken.dk 
74 Danmarks Statistik – statistikbanken.dk 
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største banker krakke, fordi nogle husejere, som har lånt deres penge et andet sted, ikke formår at 

betale deres afdrag? 

I kølvandet af Dot com-boblen og terrorangrebet 11. september 2001 sænkede USA’s national-

bank diskontoen til 1 procent. For at stimulere den amerikanske økonomi i et midlertidigt opsving, 

lod man til og med 2004 denne blive hvor den var. Dette tillod den allerede opståede boligboble at 

udvikle sig frit og med en foruroligende fart. 

Parallelt med dette udviklede der sig imidlertid et større og større marked for strukturerede værdi-

papirer og derivater til spredning og afdækning af risiko. Dette udgjorde på visse områder et ”pa-

rallelt banksystem”, hvilket var svært at regulere og kontrollere. Et eksempel på denne nyopståen-

de branches syntetiske finansprodukter var CDO’en, som opstod på grund af for lave afkast fra 

amerikanske statsobligationer. 

Der kom nemlig stor efterspørgsel på et værdipapir, der ”lignede” den amerikanske statsobligation, 

men som samtidig havde et lidt større afkast. Derfor opfandt markedet en type fastforrentet vær-

dipapir. Man tager en mængde forskellig realkreditgæld, og deler i en masse stykker, der hver ud-

gør en CDO. Disse CDO’er opdeles derefter i nogle puljer (eksempelvis pulje A, B og C). I tilfælde af, 

at ikke alle husejere formår at betale deres gæld, er det de investorer, der har pulje A, som først 

får penge – derefter pulje B og til sidst pulje C. Det vil sige, at pulje C er meget mere risikabel end 

pulje A, og derfor får pulje C-investorer også højere renter. 

En naiv tro på, at markedet havde opnået et hvis stabilitetsniveau, resulterede i stadig flere risiko-

behæftede aktiver som ovenstående. Efterhånden blev en række banker mindre kritiske over for 

deres kunder og lånte penge til folk, der ikke førhen ville være blevet anset som kreditværdige. Ek-

sempelvis var de 2 halvoffentlige kreditinstitutter Freddie Mac og Fannie villige til at yde disse risi-

kofyldte lån. Det skyldes, at de var næsten sikre på, at staten ville støtte dem, hvis de gik ned, med 

begrundelsen: "Too big too fail". Dette resulterede i de berygtede subprime-lån75. Mange af disse 

lånere havde ikke faste indtægter, og deres kreditværdighed var kun baseret på, at huspriserne 

ville blive ved med at stige. Dette blev imidlertid genstand for en reel overspekulation på det ame-

rikanske boligmarked. Situationen blev selvforstærkende og risikopræmierne på aktiverne faldt 

markant. Fra 2000 til 2005 voksede markedsværdien af boligerne med mere end 50 procent, og 

der var et byggeboom. 

Men i foråret 2007, da huspriserne for første gang faldt, gik det ikke op for folk, at deres spekula-

tioner var uden hold i virkeligheden. Lederen af Citibank, Chuck Prince, kom med en meget sigende 

udtalelse om tiden før krakket: ”Når musikken standser, i form af likviditeten, bliver tingene van-

                                                
75 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm 

http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/02/27/100319.htm
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skelige. Men så længe musikken spiller, er man nødt til at rejse sig op og danse. Vi danser stadig-

væk”76. Da man endelig nåede til vendepunktet i august 2007, gik det brat ned af og dele af den 

amerikanske kreditsektor gik i opløsning. Hovedårsagen til at den amerikanske subprime-krise 

2007 blev til den internationale finanskrise 2008, bygger i særdeleshed på uigennemsigtigheden i 

markederne. Subprime-krisen blev global, fordi de amerikanske finansielle institutioner videresolg-

te bundter af lån, såkaldte derivater, til internationale banker, som dermed overtog en del af risi-

koen. Det er hovedsageligt denne internationale handel med lån, der på globalt plan har fremkaldt 

den nuværende finansielle krise. To punkter har været afgørende: 

1) Kreditvurderingerne af de forskellige bundter af lån har i flere tilfælde vist sig upålidelige. 

2) Der har været usikkerhed om, hvem der faktisk hang på de dårlige lån. Dette var meget tæt på 

at få den globale finansielle sektor til at smelte ned. Handlen med lånepakkerne har betydet, at der 

ikke var overblik over, hvem der i sidste ende havde udstedt lånene og derfor havde lidt store tab 

eller ligefrem var blevet insolvente. Derfor er banker og andre finansielle institutioner nu forsigtige 

med at låne til hinanden, man bremser altså kreditmarkedet og det var af denne grund at der op-

stod et såkaldt ”credit crunch“. 

Et inaktivt boligmarked 
Selv om mange investorer er påvirket af, at det i dagens marked er vanskeligt at opnå fremmedfi-

nansiering af ejendomsinvesteringer, skyldes den lave omsætning ikke manglende efterspørgsel77. 

Den meget lave rente har betydet, at investorernes efterspørgsel efter ejendomme med en høj 

cash flow sikkerhed er stor.  

 

Årsagen til den lave omsætning nu er der derfor en manglende vilje hos potentielle sælgere, her-

under realkreditinstitutter og banker, der har overtaget ejendomme i forbindelse med konkurser 

eller lignende, til at acceptere de priser, og dermed eventuelle tab, der tilbydes på markedet. 

 

I et udlejningsmarked, der er præget af en stigende tomgang og stagnerende eller faldende lejeni-

veauer, er der ikke umiddelbar udsigt til stigende løbende afkast, nærmere tværtimod78. Sadolin og 

Albæk vurderer heller ikke, at der i de kommende kvartaler vil se investorernes nettostartafkast-

krav stige. Set i et internationalt perspektiv er nettostartforrentningskravene i det danske marked 

relativt lave79, og uden udsigt til lejestigninger, forventes der ikke at der vil være basis for større 

fald i kravene til det direkte afkast ved ejendomsinvesteringer.  

                                                
76 George Soros. Finanskrisen 2008-2009, side 111 
77 Sadolin og Albæk, newsletter oktober 2009, side 1 
78 Sadolin og Albæk, newsletter oktober 2009, side 2 
79 Sadolin og Albæk, newsletter oktober 2009, side 3 
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På langt sigt vil vi utvivlsomt se stigende ejendomspriser, da omsætningen og omsætteligheden af 

investeringsejendomme i dagens marked er lavere end i et normalt og velfungerende marked. Her-

til kommer, at der i en periode med en meget lav omsætning uvægerligt vil akkumuleres et trans-

aktionsbehov. Der er ejere, som af strategiske årsager vil sælge deres ejendom, men hvor det ikke 

har været muligt eller ønskeligt til de priser der kunne realiseres. Derudover er der investorer, der 

ønsker at øge deres nuværende eksponering på ejendomsmarkedet, men ikke har kunnet finde 

prismæssigt attraktive investeringsmuligheder. 

 

Bankpakke 1 sikrede likviditets situationen i den finansielle sektor, og formålet med bankpakke 2 

er at styrke bankerne og realkreditternes solvens, så de vil være i stand til at udvide deres udlåns-

aktivitet. Ikke mindst ejendomssektoren, har ventet på hvilken effekt dette vil have på udlånsvillig-

heden.  

 

Karakteristikken på et inaktivt marked inkluderer en væsentlig nedgang i niveauet af salgsaktivite-

ter, og salgspriserne på ejendomme til salg varierer væsentligt over tid. At disse faktorer er til ste-

de er dog ikke alene ensbetydende med at markedet ikke længere er aktivt, dette kræver derimod 

en særskilt vurdering. Et aktivt marked defineres som et marked hvor der foretages regelmæssige 

handler på armslængdebasis80. 

 

Det kan derfor diskuteres om der i øjeblikket er et inaktivt marked, og hvordan opgøres så dags-

værdien jf. gennemgang af regnskabspraksis i afsnit 4. Mange ejendomsselskaber er på grund af 

udviklingen i markedet tvunget i knæ, fordi de ikke kan få solgt deres ejendomme for at skaffe li-

kviditet, og for mange af dem har deres tidligere resultater bestået af urealiserede ejendomsop-

skrivninger. I første halvår af 2009 gik ejendomsinvesteringsmarkedet helt i stå81, hvilket også ses 

ud fra figur 10. De potentielle købere, der havde den fornødne kapital til at investere var usikre 

overfor hvor dyb krisen ville blive, og det var som tidligere nævnt overordentligt vanskeligt at opnå 

finansiering til ejendomsinvesteringer. Aktiviteten på investeringsmarkedet er, set i et historisk 

perspektiv, fortsat meget lav82. 

 

Ejendomsmarkedet i 2009 vurderes jf. ovenstående, at være så tæt på inaktiv, som et marked kan 

være, i modsætning til for blot 3 år siden, hvilket stiller ekstra krav til den anvendte regnskabs-

praksis for investeringsejendomme. 

 

                                                
80 IASB 
81 Sadolin og Albæk, newsletter februar 2010, side 4 
82 Sadolin og Albæk, newsletter februar 2010, side 4 
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Indregning af investeringsejendomme på usikkert marked 
 

Det kan som nævnt i tidligere afsnit være svært at skelne præcist mellem et aktivt og et inaktivt 

marked, jeg har dog antaget at et ejendomsmarked som i 2009 må konkluderes at være inaktivt. 

 

Værdiansættelse af dagsværdi på et inaktivt marked vurderes derfor at være mere omfattende end 

på et aktivt marked, der vil indgå langt flere ikke observerbare oplysninger i værdiansættelsen. 

Dog kan der ved en markedspris fastsat ved nylige handler være behov for ændringer grundet en 

række ikke sammenlignelige faktorer. 

 

Der er ved et inaktivt marked større usikkerhed om den fastsatte dagsværdi repræsenterer den 

faktiske dagsværdi, hvilket giver ejendomsselskaber store udfordringer i forhold til det retvisende 

billede i årsrapporten.  Den mest korrekte måde at værdiansætte en dagsværdi på, er handelsvær-

dien på en nyligt gennemført handel af tilsvarende ejendom, jf. gennemgangen i afsnit 3 og 4. Et 

sammenligneligt salg er dog ikke altid et udtryk for den korrekte handelsværdi i et inaktivt marked, 

da virksomhederne kan være tvunget til salg grundet tvangsauktion mv.  

 

Ved anvendelse af Marked til model målingen bør en virksomhed løbende kalibrere værdiansættel-

sesmetoden til markedssituationen, således at modellen og dens variabler reflekterer den nuvæ-

rende markedssituation. Grundet markedets usikkerhed kan det være nødvendigt at ændre de for-

udsætninger, der er foretaget i modellen. Målingen efter Marked til model er ofte afhængig af le-

delsens vurderinger, såfremt der ikke benyttes en fuld ekstern mægler vurdering, især når der ikke 

er fuldet tilgængelige markedsdata vedrørende nogle af der forudsætninger, der anvendes i værdi-

ansættelsesmodellerne. 

 

Kostpris kontra dagsværdi 
I et inaktivt marked, kan det diskuteres om det gavner det retvisende billede i en årsrapport at ind-

regne investeringsejendomme til dagsværdi og dermed føre usikre urealiserede værdireguleringer 

til egenkapitalens frie reserver, eller kostprismodellen vil give det mest korrekte billede.  

 

Valg af måleattribut skal vurderes ud fra om det har en prognose- eller en bekræftelsesværdi, jf. 

gennemgang af begrebsrammen. Det vil derfor også være en diskussion mellem det præstations-

orienterede (kostpris) og det formueorienterede (dagsværdi) regnskabsparadigme.  

 

Ved kostprismodellen indikerer indtjeningen i regnskabet, virksomhedens faktiske indtjening. Så-

fremt investorer ønsker, at forudsige fremtidig indtjening, pengebindinger mv. er kostprismodellen 

den måleattribut der giver den bedste prognoseværdi. Årsagen hertil skyldes at resultatet ikke er 
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påvirket af eventuelle urealiserede værdireguleringer. Der er derimod direkte matching mellem 

indtægter og omkostninger. Kostprismodellen kan endvidere anvendes til bekræftelse af virksom-

hedens præstation, og regnskabsbrugerne vil derfor ud fra denne måleattribut, kunne bekræfte 

eller ej hvorvidt virksomhedens drift har levet op til forventningerne. 

 

I dagsværdimodellen måles og indregnes værdireguleringer løbende over resultatopgørelsen, hvil-

ket kan medføre at resultatet ikke kan anvendes til at forudsige fremtidig indtjening, pengebindin-

ger mv. Dagsværdien afspejler dog indirekte dette, da dagsværdien skal opgøres på baggrund af 

bl.a. fremtidige pengestrømme. 

 

Kostprismodellen har for eksempel en værdifuld evne til at vise indikationer om opfyldelse af 

regnskabsmål. Prognoseværdien i dagsværdimodellen er derimod at den fremtidige indtjening, 

pengestrømme mv. skal indgå i modellen, hvilket medfører at dagsværdimodellen i idealsituationen 

vil afspejle markedsværdien af egenkapitalen. 

 

Dagsværdimodellen viser formueændringerne, hvorimod kostprismodellen viser præsentationen af 

den primære drift. Der vil derfor ligger værdifulde informationer i begge målemetoder, men rele-

vansen heraf afhænger af regnskabsbrugerens tilgangsvinkel. 

 

Det er  min vurdering af dagsværdimodellen på baggrund af dette, er den mest optimale når man 

ser på kriteriet relevans. 

 

Ved dagsværdimodellen kan der være begrænsninger i fuldstændigheden af de informationer, der 

gengives i årsrapporten. Årsagen er at valget af værdiansættelsesmodel har afgørende betydnin-

ger for, om der er anvendt mange eller få estimater. Er der væsentlige skøn i disse estimater, kan 

det være svært for regnskabsbrugerne at konkludere på de forudsætninger, der ligger til grund. 

Derudover kan estimaterne nemt medføre en større risiko for regnskabsmanipulation, idet de er 

baseret på skøn og derfor ikke har en høj grad af neutralitet. Begrundelsen herfor er, at ledelsen 

nemt kan påvirke værdien ved at ændre på forudsætningerne for estimaterne. Værdiansættelses-

modellerne er ofte karakteriseret ved at bygge på relativt komplicerede beregningsmetoder, hvil-

ket alt andet lige vil øge risikoen for fejl. Denne risiko ligger i fejlfortolkning eller subjektivitet af de 

makroøkonomiske faktorer, der blandt andet har en afgørende betydning for afkastkravet og der-

med selve værdien. 

 

Kostprismodellen indeholder derimod ikke disse værdiestimater, og det må antages at informatio-

nerne i årsrapporten er fuldstændige og neutrale. Neutraliteten ligger i, at den eneste mulighed for 

at ændre på værdiansættelsen, er en ændring af afskrivningsperioden. Derfor vurderes risikoen for 



Retvisende indregning og måling af investeringsejendomme 

51 
 

fejlinformation stærkt begrænset, eftersom værdien er baseret på gennemførte transaktioner og 

systematiske afskrivninger. 

 

Det er på denne baggrund min vurdering af kostprismodellen vil give det mest optimale billede ud 

fra kriteriet om troværdig præsentation. 

 

Fordele og ulemper ved modellerne 
Hvis man sammenligner dagsværdimodellen og kostprismodellen, er der en række fordele og 

ulemper ved begge modeller. Jeg har nedenfor oplistet nogle af disse fordele og ulemper, der er 

modellerne imellem. 

 

Dagsværdi Kostpris 

Fordele 

- Løbende indregning af værdistigninger 

- Værdiændringer indregnes i resultatopgørelsen 

 

Fordele 

- Ingen usikkerhed ved måling 

- Lav andel af skøn og estimater 

Ulemper 

- Usikkerhed ved måling 

- Forskellige værdiansættelsesmodeller, giver for-

skellige dagsværdier. 

- Stor andel af skøn og estimater 

- Mange oplysningskrav til årsrapporten 

Ulemper 

- Regnskabsmæssig værdi afspejler ikke markeds-

værdien. 

- Løbende værdiforringelse i form af afskrivninger 

- Nedskrivningstest 

Figur 11 - Fordele og ulemper ved hhv. dagsværdi og kostpris 

 

Værdireguleringer 

I dagsværdimodellen indregnes ejendommens værdireguleringer løbende over resultatopgørelsen. 

Dermed afspejler virksomhedens resultat det samlede løbende afkast af investering, hvorimod i 

kostprismodellen er det alene afkastet af driften der indregnes og dermed ikke de løbende værdi-

ændringer på ejendommene. I situationer hvor der er opadgående marked kan der nemt være en 

risiko for at virksomheder, der anvender dagsværdimodellen har et højt resultat grundet lave af-

kastkrav, derimod kan der være risiko for at virksomheder får et lavt resultat i perioder med ned-

gang grundet der anvendes for høje afkastkrav.  

Hvis kostprismodellen derimod anvendes hvor der ikke løbende indregnes værdiændringer på ejen-

dommen, kan der derimod blive oparbejdet en skjult reserve, der først vil blive realiseret når ejen-

dommen sælges. Spørgsmålet er derfor om regnskabsbrugerne bedst kan acceptere en dagsværdi i 

form af et evt. for højt eller lavt afkastkrav eller en evt. skjult reserve ved kostprismodellen. 
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Skøn og estimater 
Ved anvendelse af dagsværdimodellen er der en hel del skønsmæssige antagelser i forbindelse 

med opgørelse af dagsværdien, hvilket skaber en usikkerhed ved målingen.  Det kan dog ikke und-

gås, at der foretages skøn og estimater ved måling til dagsværdi, men risikoen ved anvendelsen af 

disse skal minimeres. I et aktivt og opadgående marked, stilles der oftest ikke de samme kritiske 

spørgsmål ved disse antagelser, hvilket skyldes at investorer som oftest er mere villige til at tage 

en risiko i disse opadgående perioder, og derfor ikke holder helt samme kritiske holdning til værdi-

ansættelsesmodellerne. Det er den situation man har set, hvor der frem til 2008 har været store 

værditilgange i årsrapporterne, men ikke har givet anledning til videre fokus. Dette er til gengæld 

ændret nu under den finansielle kris, hvor investorerne er mindre risikovillige og mere kritiske over 

for skønsmæssige antagelser. Dette er ikke direkte dagsværdimodellen, der er problemstillingen 

men derimod regnskabsbrugernes tolkning af markedsfaktorerne. Det er derfor vigtigt at minimere 

og eliminere de forskelle der er mellem regnskabsbrugernes opfattelse af markedsfaktorer, og 

dermed minimere risikoen i de skønsmæssige antagelser. 

 

Forskelle værdiansættelsesmodeller til dagsværdi 
Ved måling til dagsværdi, findes der flere forskellige modeller til opgørelse af denne, hvilke er gen-

nemgået og afvejet i afsnit 4. Som tidligere nævnt bør dagsværdien teoretisk set være uændret alt 

efter hvilken værdiansættelsesmodel der anvendes, men der er forskellige skøn og estimater i de 

forskellige modeller, hvilket nemt giver forskellige værdier, og dermed usikkerhed om den korrekte 

dagsværdi. 

 

Afskrivninger og nedskrivningstest 
Kostprismodellen indeholder ikke overordnet disse skøns og estimater, medmindre der er direkte 

indikationer af værdifald, hvorfor der skal foretages nedskrivningstest.  

Ved kostprismodellen skal der foretages systematiske afskrivninger. Problemet ved dette er, at der 

er tale om en investeringsejendom, der antages at være et aktiv der anskaffet med henblik på for-

tjeneste og ikke nødvendigvis har en løbende værdiforringelse. 

 

Der kan argumenteres for at, at der er sammenhæng mellem systematiske afskrivninger og ned-

skrivning til dagsværdi (ved nedskrivningstest), forstået på den måde at disse udligner hinanden. 

Der kan dog i praksis opstå den problemstilling at der i perioden hvor højkonjunktur ændres til lav-

konjunktur, som netop er kendetegnet ved den nuværende finanskrise. I dette tilfælde kan man 

risikere at have købt en ejendom til en høj pris, der på balancedagen er væsentlige lavere grundet 

en nedgang på markedet. I denne situation vil i systematisk afskrivning formentlig ikke kunne til-
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svare værdiforringelsen, og hvis ledelsen ikke foretager nedskrivningstest og indregner denne la-

vere værdi, vil værdien ifølge kostprismodellen ikke være i overensstemmelse med IAS 16. Anven-

delsen af kostpris stiller derfor også krav til ledelsen, og indeholder derfor også en vis form for 

skøn og estimater da afskrivningsperioden og eventuelle nedskrivningstest skal opgøres. 

 

Yderligere note og oplysningskrav 
Ved anvendelse af dagsværdi er der jf. gennemgangen i afsnit 4, detaljerede krav til oplysninger i 

forbindelse faktorer og forudsætninger, der indgår i opgørelsen af dagsværdien. Det vil derfor væ-

re mere omfattende at udarbejde årsrapporten ved anvendelse af dagsværdi frem for kostprismo-

dellen. Oplysningerne kan ikke udelades ved anvendelse af dagsværdi, da de netop bidrager til for-

ståelsen samt minimerer den risiko der er ved opfattelsen af de skønsmæssige antagelser. Regn-

skabsbrugerne vil dermed have bedre mulighed for at opnå forståelse for de opgjorte dagsværdier. 

 

Det er min vurdering, at virksomheder i langt de fleste tilfælde vil tilføre årsrapporterne et mere 

retvisende billede ved at indregne til en estimeret dagsværdi, såfremt de oplysninger om de usik-

kerheder og vurderinger der er ved indregningen. Det vurderes derfor at øgede oplysninger ligele-

des er relevante ved det formueorienterede regnskabsparadigme, regnskabsbrugerne har derved 

bedre mulighed for at vurdere oplysningerne og danne deres egne konklusioner. Pålideligheden 

bliver derfor ikke den vigtigste egenskab, eftersom regnskabsbrugerne foretager deres egne vær-

diansættelser, og information der er pålidelig med ikke er relevant kan heller ikke bruges. 
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Delkonklusion 
 

Baseret på underspørgsmål 4 jf. problemformuleringen samt behandlingen i dette afsnit kan føl-

gende konkluderes:   

 

Ejendomsmarkedet har gennem de sidste 15 år været igennem perioder med prisfald og stignin-

ger, og haft en ejendomskrise i 1993, hvorefter priserne har steget frem til 2007, hvor den nuvæ-

rende finanskrise indtraf. Ejendomsmarkedet har i 2008 og 2009 været meget påvirket af den in-

ternationale finanskrise, der gør at markedet er meget præget af et meget lavt antal handler. Den 

lave mængde af transaktioner skyldes blandt andet de restriktive finansieringsmuligheder. Det må 

derfor vurderes at ejendomsmarkedet har været meget usikkert, og kan i 2009 nærmest klassifice-

res som værende inaktivt. 

 

Ved anvendelsen af marked til model ved opgørelsen af dagsværdier indgår der en masse ledelses-

vurderinger, især i de situationer hvor markedet kategoriseret som værende inaktivt. Arbejdet med 

værdiansættelsen vil i de situationer være mere usikkert, der vil være flere ikke observerbare op-

lysninger i værdiansættelsen, især på et usikkert marked. Det vurderes at anvendelse af dagsvær-

dimodellen for investeringsejendomme, er mest relevant for regnskabslæsere end kostprismodel-

len. Det vurderes dog at dagsværdi ikke er et entydigt begreb, hvorfor der er behov for yderligere 

oplysninger i årsrapporten for at tilføre regnskabslæsere mest muligt information om værdiansæt-

telsen på et usikkert marked. 

 

Vil en indregnet dagsværdi således bidrage mere til det retvisende billede end den historiske kost-

pris på et inaktivt marked? Denne diskussion foregår også internationalt mellem regnskabsteoreti-

kere, da dette er en skildring mellem det formueorienterede og præstationsorientede regnskabs-

paradigme. Ved indregning til en skønnet dagsværdi vil regnskabsbrugeren have bedre mulighed 

for at danne deres egne konklusioner ved prognoseopgaven, såfremt de nødvendige oplysninger er 

til stede i årsrapporten. Relevans går derfor forud for pålidelighed. 
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Praktiske eksempler på indregning 
 

Jeg har i de foregående afsnit defineret henholdsvis regnskabspraksis og hvilke oplysningskrav der 

bidrager til det retvisende billede, i henhold til værdiansættelse af investeringsejendomme på et 

usikkert marked. Jeg vil derfor gennemgå oplysningerne i udvalgte årsrapporter i henhold til op-

fyldelse af et retvisende billede i forbindelse med indregning, måling og præsentation af investe-

ringsejendommen. Således foretages der en gennemgang af hvilken regnskabspraksis virksomhe-

derne anvender til indregning, måling og præsentation af investeringsejendomme. Desuden vil de 

valgte metoder til opgørelse af en eventuel dagsværdi af investeringsejendommene blive gennem-

gået og vurderet.  

 

Jf. min afgrænsning er årsrapporterne udvalgt selektivt, således at jeg får belyst flest mulige 

aspekter vedr. indregning af investeringsejendomme. Virksomhederne er alle udvalgt, ud fra det 

grundlag at ejendomme er den væsentligste af deres aktivmasse.  

 

Ifølge min gennemgang af yderligere krav til årsrapporten i afsnit 3 er der følgende specifikke krav 

til hvilke oplysninger der skal fremgå af årsrapporten, uafhængigt valg af indregningsmetode83: 

• Oplysninger om hvilken indregningsmetode der er valgt (kostpris- eller dagsværdimodellen) 

• Hvis klassifikation af ejendommen er vanskelig, skal kriterierne for klassifikationen af den-

ne oplyses 

• Hvis ejendommen opgøres til dagsværdi, skal det oplyses om den er baseret på markedsin-

dikatorer eller øvrige faktorer. 

• Hvorvidt værdiansættelsen bygger på en vurdering fra en uvildig og faglig kvalificeret vur-

deringsmand, og såfremt dette ikke er tilfældet skal det også oplyses. 

• De i resultatopgørelse indregnede beløb for lejeindtægter, direkte driftsomkostninger på 

både den udlejede del og den ikke udlejede del. 

Derudover er der også krav om oplysning af både værdi primo og ultimo, nettogevinster og netto-

tab vedrørende reguleringer af dagsværdi samt tab og gevinst ved salg af en investeringsejendom. 

Jeg vil i gennemgangen af årsrapporterne også vurdere oplysningerne om dette. 

 

 Følgende virksomheders årsrapporter er udvalgt og ønskes belyst. 

- ATP Ejendomme A/S 

- Tower Group A/S 

- Victor International A/S 

 

 

                                                
83 International GAAP 2010 – Ernst & Young, side 1220 
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ATP Ejendomme A/S 
 

ATP Ejendomme A/S er et datterselskab til pensionsselskabet ATP, der investerer i investerer i er-

hvervsejendomme, der primært lejes ud til butikker og kontorer. 

Selskabet forvalter en del af ATP’s pensionsmidler, og deres fokus er på værdiskabelse gennem 

ejendomsinvesteringer dog uden unødvendige risici84.  

 

ATP Ejendomme investerer udelukkende i ejendomme i Storkøbenhavn, Århus og det skal udeluk-

kende være kontor-, detail- eller boligejendomme. Selskabets fem størst ejendomme må højst ud-

gøre 40 % af ejendomsporteføljens værdi. 

 

Det kan ud fra ATP Ejendommes  egen beskrivelse konkluderes at der fokuseres på sunde og ikke 

risikofyldte investeringer. Årsrapporten for 2009 anvendes og denne omfatter perioden fra 1. ja-

nuar til 31. december 2009. 

 

Koncernen havde i 2009 en nettoomsætning på mio.kr. 244, med et negativt resultat 

for perioden på mio.kr. 6. Den samlede balancesum var mio.kr. 3.386, men en egen-

kapital på mio.kr. 3.310 

 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Selskabet aflægger efter årsregnskabslovens  bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Ud 

fra ledelsesberetningen side 9, fremgår det at selskabets hovedaktivitet er investering i ejendom-

me, og administration af disse egen ejede investeringsejendomme. Investeringsejendomme måles 

ifølge anvendt regnskabspraksis til dagsværdi, dette vurderes at være i overensstemmelse med 

ÅRL § 38, da virksomhedens hovedaktivitet er investering i ejendomme.  

 

Dagsværdien opgøres ved brug af den afkastbaserede model85. Modellen tager ifølge anvendt 

regnskabspraksis udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning af ejendommene, og 

forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Der korrigeres 

herefter for evt. tomgangsleje og forventede omkostninger til større vedligeholdelsesarbejde.  Der 

                                                
84 http://www.atp-ejendomme.dk/om+atp+ejendomme/investeringsstrategi 
85 ATP Ejendomme A/S Årsrapport 2009, side 14 

http://www.atp-ejendomme.dk/om+atp+ejendomme/investeringsstrategi


Retvisende indregning og måling af investeringsejendomme 

57 
 

anvendes ikke eksterne vurderinger af ejendommene, men selskabet indhenter ekstern vurdering 

af markedsleje samt anvendt afkastkrav i den afkastbaserede model. 

Metoden til opgørelse af dagsværdien er fuldt ud i overensstemmelse med de kriterier for den af-

kastbaserede model, jf. gennemgangen i afsnit 3. 

Det fremgår ligeledes at, dagsværdireguleringen af investeringsejendommene indregnes på sær-

skilt linje i resultatopgørelsen, hvilket lever op til bestemmelserne herfor. 

Indtægtsførte værdireguleringer overføres til reserve for dagsværdi på egenkapitalen86. Dette er 

dog ikke længere et krav, efter bindingsreglen blev ophævet ved lovændring der blev vedtaget 3. 

juni 2008, og nettoopskrivninger kan indgå som en del af de frie reserver. 

 

Indregning af investeringsejendommene under aktiverne på en særskilt linje, Investeringsejen-

domme87.  Og udviklingen er investeringsejendomme er oplyst i særskilte note,  

 

Opgørelse af dagsværdi og oplysninger i ledelsesberetningen 
Som beskrevet under anvendt regnskabspraksis opgørelse virksomhedens investeringsejendomme, 

på baggrund af den afkastbaserede model der tager udgangspunkt i de forventede lejeindtægter 

ved fuld udlejning. Herfra fratrækkes således omkostninger til administrations og vedligeholdelse. 

Der korrigeres herefter for ej udlejede arealer og evt. andre forhold. Der anvendes ekstern vurde-

ring til bedømmelse af markedsniveauet for afkastsatser. Det vurderes umiddelbart for værende 

fornuftigt at anvende eksterne rådgivere i forbindelse med fastsættelse af forrentningskravet, da 

man dermed bedre sikrer sig at anvende en sats der stemmer overens med hvad der forventes i 

markedet.  

 

Selskabet oplyser i ledelsesberetningen at man har anvendt et afkastkrav ved værdiansættelsen af 

den samlede portefølje på 5,5 % mod 5,3 % året før. Derudover har APT Ejendomme A/Si ledelses-

beretningen beskrevet de markedsrisici de vurderer at være til stede, herunder primært fokus på 

markedsudviklingen, herunder at en stigning i afkastsatsen fører til et fald i markedsværdien. Man 

har ligeledes opgjort hvad en stigning i afkastkravet på 1 % vil betyde for den samlede ejendoms-

portefølje og dermed ændring i egenkapital. I ledens forventning til 2010 har ledelsen redegjort for 

den forventede udvikling i markedet, nemlig at der forventes en stigning i afkastkrav for visse se-

kundære segmenter af ejendomme, mens prima ejendommes afkastkrav forventes at være 

uændret. 

 

                                                
86 ATP Ejendomme A/S Årsrapport 2009, side 14 
87 ATP Ejendomme A/S Årsrapport 2009, side 16 
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ATP Ejendomme har ligeledes oplyst om lejekontrakternes varighed, altså på hvilken sigt at ande-

len af lejekontrakter udløber. Selskabet har dog ikke oplyst om den nuværende grad af tomgang i 

selskabet. 

 

Samlet vurdering 
Min vurdering efter gennemgang af årsrapporten for ATP Ejendomme A/S er, at ledelsen har be-

stræbt sig på at give alle oplystninger i henhold til lovkrav i ÅRL. Det er min samlede vurdering at 

årsrapporten lever op til oplysningskravene i ÅRL. 

 

Årsrapporten vurderes at have en middel prognoseværdi, det vurderes at en række oplysninger 

omkring selve værdiansættelsen kunne være mere detaljeret for at øge anvendelsen af oplysninger 

til en eventuel egen afprøvning af værdiansættelsen, det vurderes dog positivt at selskabet har 

oplyst ændringen i værdiansættelsen ved en ændring i afkastkravet på 1 %. Ledelsen har dog heller 

ikke oplyst den nuværende grad af tomgang i selskabets ejendomme, da dette også vurderes væ-

sentligt ved en gennemgang af værdiansættelsen af selskabets ejendomsportefølje. 

 

Tower Group 
Tower Group A/S er et børsnoteret selskab inden for ejendomsbranchen. Selskabet fokuserer på 

investerings i attraktive og velbeliggende ejendomme i Tyskland og andre europæiske vækstme-

tropoler.  Selskabets mål er at opbygge en betydelig ejendomsportefølje med en langsigtet investe-

ringshorisont, samt udelukkende at investere i ejendomme der fra starten er overskudsgivende. 

Det vil sige, at der skal være et postivit cash-flow for, at investeringen er interessant for Tower 

Group. Konceptet er således baseret på den løbende drift og ikke kun forventninger til stigende 

ejendomspriser. 

 

Selskabets ejendomsportefølje består af velbeliggende boligudlejningsejendomme, der henvender 

sig til middelklassen. Det vurderes at denne ejendomstype har det bedste udviklingspotentiale, og 

samtidig er driftsrisikoen på dette marked begrænset88. 

 

Selskabets seneste årsrapport 2008/09 anvendes, og dækker regnskabsperioden 1. juli 2008 til 

30. juni 2009. 

 

Tower Group A/S har aflagt årsrapporten under forudsætning om fortsat drift, men har betydelige 

likvide udfordringer hvilke der redegøres for i ledelsesberetningen, og der er udarbejdet rekon-

struktionsplan herfor. Revisor har givet supplerende oplysning herom i påtegningen. Gennemgan-

                                                
88 http://www.towergroup.dk/Index.asp?ID=96 

http://www.towergroup.dk/Index.asp?ID=96
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gen af årsrapporten foretages med forudsætning om going concern, og der fokuseres under gen-

nemgang på indregning, måling samt præsentation af selskabets investeringsejendomme. 

 

Koncernen havde i 2008/09 en nettoomsætning på t.kr. 282.125, med et negativt resultat for pe-

rioden på t.kr. 257.888. Den samlede balancesum var t.kr. 4.887.659, men en egenkapital på t.kr. 

263.553 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Selskabet aflægger årsrapporten i overensstemmelse med IFRS og yderligere danske oplysnings-

krav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. 

 

Der er anført i anvendt regnskabspraksis, at investeringsejendomme ved første indregning måles 

til kostpris, derudover en beskrivelse af omkostninger, der aktiveres på ejendommen. Det er heref-

ter oplyst, at investeringsejendomme efterfølgende måles til skønnet dagsværdi89. Ændringer i 

Investeringsejendommenes dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen, i det år hvori de er opstået. 

 

Det oplyses at selskabets værdireguleringer overføres til dagsværdireserve på egenkapitalen, dog 

oplyses det endvidere at det er en fri reserve, der kan fuldt ud udloddes til udbytte eller til dækning 

af underskud. 

 

Opgørelse af dagsværdi og oplysninger i ledelsesberetningen 
I note 2, ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger, dagsværdireguleringer af ejendomme” er det 

oplyst at, at dagsværdien opgøres på baggrund af DCF-modellen, hvor der tages udgangspunkt i 

den realiserede leje pr. ejendom, som et pengestrømsbudget for en 10 årig perioden samt en ef-

terfølgende terminalperiode. Det oplyses endvidere, at pengestrømmene tilbagediskonteres med 

en tilbagediskonteringsfaktor (WACC), hvor der er korrigeret for den enkelte ejendoms risiko90.  

 

Der er anvendt en gennemsnitlig tilbagediskonteringsfaktor på 6,7 %, ud fra at afkastkravet på de 

forskellige ejendomme ligger i spændet mellem 6,58 % og 6,90 %. Dette giver regnskabsbrugeren 

et sammenligningsgrundlag, både i forhold til andre selskaber og til tidligere år. 

 

Det er yderligere under note 2 oplyst at der er anvendt en fremtidig vækstrate på 2 % til beregning 

af terminalværdien efter det. 10. år, der er dog ingen begrundelse for vækstraten. Der er heller 

ikke fundet oplysninger vedrørende den anvendte markedsrisikopræmie. 

                                                
89 Tower Group A/S Årsrapport 2008/09, side 56 
90 Tower Group A/S Årsrapport 2008/09, side 60 
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Det oplyses i årsrapporten, at værdiansættelsen af deres investeringsejendomme er verificeret 

med en værdiansættelse efter faktormodellen, fra en uafhængig ejendomsvaluar. Det er dog ikke 

oplyst hvilken ejendomsmægler, der er anvendt, samt dennes kvalifikationer, hvorfor det ikke er 

muligt at vurdere denne vurderingsmands kvalifikationer, det antages dog at revisor har vurderet 

denne for værende fyldestgørende. 

 

I Note 3, segmentoplysninger, er der på geografisk niveau anført fordeling af nettoomsætning, der 

anføres hovedsageligt kun at vedrøre lejeindtægter. I Note 4 er der angivet de direkte driftsom-

kostninger fordelt på vedligeholdelse, ejendomsskatter samt andel af driftsomkostninger henført 

til tomgang. Oplysningerne om lejeindtægter, samt direkte driftsomkostninger på både udleje og 

ikke-udlejet del vurderes derfor for værende tilstrækkelige i henhold til kravene i IAS 40. 

 

Tower Group oplyser følgende i deres ledelsesberetning 

”Der er større usikkerhed ved opgørelse af dagsværdien på investeringsejendomme i forhold til tid-

ligere år, idet det illikvide finansieringsmarked har reduceret antallet af ejendomstransaktioner væ-

sentligt, og derved de observerbare priser i markedet91. 

 

Derudover skriver Tower Group følgende om usikkerheder ved ledelsens vurderinger af faktorer i 

regnskabet. 

”Det er Tower Groups vurdering, at der knutter ssig betydelig usikkerheder til måling af investe-

ringsejendomme til dagsværdi, idet parametre, der indgår i tilbagediskonteringsfaktoren (WACC), 

ikke kan fastsættes med samme pålidelighed som tidligere regnskabsår. Faktorer som Tower Group 

skønner er behæftet med usikkerheder er investorernes afkastningskrav, der er tillagt en illikvidi-

tetspræmie ud over et normalt afkastnignskrav”92. 

 

Jeg vurderer derfor, at de gør opmærksom på at der har været usikkerheder, samt oplysninger om 

usikkerheder ved specifikke ledelsesvurderinger, der anvendes ved værdiansættelse af investe-

ringsejendomme. Dette er yderligere beskrevet i note 2, regnskabsmæssige skøn og vurderinger. 

 

Tower Group har ligeledes et særskilt afsnit i ledelsesberetningen vedrørende risikofaktorer de i al 

væsentlighed er eksponeret overfor vedrørende den eksisterende ejendomsportefølje, hvilke er93: 

 

 

                                                
91 Tower Group A/S Årsrapport 2008/09, side 32 
92 Tower Group A/S Årsrapport 2008/09, side 32 
93 Tower Group A/S Årsrapport 2008/09, side 20 
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• Genudlejning og tomgang 

• Stigende ejendomsomkostninger 

• Lejeres betalingsevne 

• Bygninger 

• Ændringer i markedsafkast 

 

Dette er blot de forretningsmæssige risikoforhold, derudover har ledelsen udarbejdet afsnit om de 

finansielle risici, samt øvrige risikoforhold. De fleste af oplysningerne omkring risici, vurderes dog 

at være meget generelle, og indeholder ikke ledelsens direkte stillingtagen og omfanget af risiko-

en. 

 

Selskabet har dog yderligere under note 2, regnskabsmæssige skøn og vurderinger, udarbejdet 

følsomhedsanalyse for ændringen i markedsværdien i forhold til afkastkravet, samt en følsom-

hedsberegning af ændringen i lejeindtægters indvirkning på markedsværdien. Begge følsomheds-

analyser vurderes at være god information til regnskabslæseren. 

 

Samlet vurdering 
 

Min vurdering efter gennemgang af årsrapporten for Tower Groups er, at ledelsen har bestræbt sig 

på at give alle oplysninger i henhold til lovkrav i IFRS. Det er min samlede vurdering at årsrappor-

ten lever op til oplysningskravene i IFRS 

 

Årsrapporten vurderes at have en god prognoseværdi, det vurderes at en række oplysninger om-

kring selve værdiansættelsen kunne være mere detaljeret for at øge anvendelsen af oplysninger til 

en eventuel egen afprøvning af værdiansættelsen.  

 

Victor International A/S 
Victor International A/S er et dansk ejendomsselskab med speciale i franske ferieboliger, selskabet 

er noteret på Københavns Fondsbørs. 

 

Victor international A/S’ hovedformål er at investere i fast ejendom i ferie- og fritidssektoren samt 

hertil knyttede aktiviteter. Det er Victor International A/S’ strategi kun at investere i fast ejendom, 

der jf. deres egen beskrivelse, kan karakteriseres som indiskutabelt velbeliggende og sunder ejen-

domme94. 

 

                                                
94 Victor International A/S Årsrapport 2009, side 5 
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Det er Victor International A/S’ langsigtede målsætning at øge markedsværdien af koncernen gen-

nem opkøb af nye ejendomme, samt tilpasning af ejendommenes struktur til markedets udvikling, 

herunder eventuelt af skabe værdigivende nicheområder. 

 

Koncernen havde i 2009 en nettoomsætning på t.EUR. 2.071, med et resultat for perioden på 

t.EUR. 289. Den samlede balancesum var t.EUR. 14.700, men en egenkapital på t.EUR. 8.610. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Koncernen aflægger årsrapporten i overensstemmelse med IFRS og yderligere danske oplysnings-

krav til årsrapporten for børsnoterede selskaber. 

 

Anvendt regnskabspraksis ved indregning af ejendomme, er måling til kostpris med fradrag af ak-

kumulerede af- og nedskrivninger, hvorfor selskabet ikke har indregnet dens ejendomme som inve-

steringsejendomme efter IAS 40, men derimod som grunde og bygninger efter IAS 16. Der foreta-

ges lineære afskrivninger over den forventede brugstid, der er fastsat til 33 år på bygninger, mens 

der ikke afskrives på grunde, og istandsættelse på bygningerne afskrives over 10 år. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen 

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Efterfølgende omkostninger, f.eks. ved istandsæt-

telse af bygninger, indregnes i den regnskabsmæssige værdi af det pågældende aktiv, når det er 

sandsynligt, at afholdelsen vil medføre fremtidige økonomiske fordele for koncernen95. 

 

Der foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis grupper af aktiver, når der er in-

dikationer på værdiforringelse96. 

 

Selskabets anvendte regnskabspraksis vurderes at være fuldt ud dækkende i henhold til IAS 16 og 

IAS ved måling af selskabets ejendomme til kostpris. 

 

Yderligere oplysninger 
Jf. gennemgangen i afsnit 4, er der tilfælde, hvor en investeringsejendom ikke skal indregnes som 

investeringsejendom, såfremt de leverer betydelige services eksempelvis inden for hotelbranchen. 

Det er anført i årsrapporten, at de har til hovedformål at investere i ferie- og fritidssektoren97, som 

eventuelt kan sidestilles med hotelbranchen. Det er dog anført i årsrapportens note 4, at de kun 

har en ansat, hvorfor det må antages at Victor International, ikke selv driver ejendommene.  
                                                
95 Victor International A/S Årsrapport 2009, side 15 
96 Victor International A/S Årsrapport 2009, side 16 
97 Victor International A/S Årsrapport 2009, side 5 
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Der er ingen steder i årsrapporten anført kriterierne for deres klassifikation af ejendomstypen, li-

geledes om de vurderer alle ejendomme af samme type. 

 

Victor International A/S oplyser dagsværdien af deres ejendomme gennem hoved- og nøgletal for 

koncernen98, i overenstemmelse med IAS 40 afsnit 79. 

De har i fobindelse med oplysningen af dagsværdien ikke givet oplysning om hvilken metode og 

væsentlige forudsætninger de har lagt til grund for opgørelse af dagsværdien.  Der er dog under 

note 2, ”Risiko vedr. værdi af Investeringsejendomme” oplyst at man har indhentet ekstern vurde-

ring med henblik på at få en indikation af markedsværdien, grundet man har valgt pr. 1. januar 

2010 at lave en praksis ændring, nemlig fremadrettet at indregne investeringsejendomme til dags-

værdi. 

Der er ingen yderligere oplysninger om markedsværdien er baseret på markedsindikatorer eller 

øvrige faktorer som følge af ejendommens art. 

 

Der er i hoved- og nøgletallene på side 12 i årsrapporten, angivet lejeindtægter samt driftsomkost-

ninger inkl. normale vedligeholdelsesomkostninger til analyseformål. Der er dog ikke detaljer om 

fordeling på lejet og ikke udlejet. 

 

Der er ingen beskrivelser om eventuelle usikkerheder ved indregning og måling eller beskrivelse af 

usædvanlige forhold, der kunne påvirke denne. Ejendommen indregnes til kostpris, hvor disse 

punkter dog vurderes mindre relevant, og dagsværdien overstigen kostprisen inkl. akkumulerede 

afskrivninger væsentligt. Der er under note 2, beskrevet generelt at der er usikkerheder vedrøren-

de opgørelse af dagsværdi grundet fluktuationer på ejendomsmarkedet. 

 

Der er et afsnit i ledelsesberetningen omhandlende generelle risici. Det er min vurdering at oplys-

ningerne er meget sparsomme, og ikke giver et reelt billede af koncernens risici.  

 

Samlet vurdering 
Først kan det nævnes, at kostprismodellen efter min vurdering ikke er den mest retvisende i for-

hold til regnskabsbrugerne, hvis ikke ejendommen er klassificeret som domicilejenom. Det kan dog, 

som anført under gennemgangen i afsnit 3, kompenseres ved udførende oplysninger i årsrappor-

ten. Dette vurderes dog ikke at være gjort fyldestgørende i Victor International A/S. 

 

Alle oplysninger i årsrapporten er meget sparsomme og jeg vurderer ikke, at alle relevante oplys-

ninger er medtaget i årsrapporten. 

                                                
98 Victor International A/S Årsrapport 2009, side 12 
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Det er ikke i årsrapporten oplyst om begrundelser for indregning efter kostprismodellen, og såle-

des ikke oplysningerne om kriterierne for klassificering af ejendommen, som en del af oplysnings-

kravene, hvor klassifikationen er vanskelig. Det kan derfor ikke ud fra årsrapporten konkluderes, 

om virksomheden har indregnet ejendommen efter kostprismodellen ud fra den betragtning, at de 

leverer signifikante serviceydelser i form af hotelbranchen. Dette burde være anført i en kritisk 

regnskabspraksis, jf. IAS 1. 

 

De har dog, som oplysningskravene i IAS foreskriver oplyst, om deres estimerede dagsværdi, der 

er dog ikke som nævnt før, oplyst hvordan denne dagsværdi er opgjort. Det bør dog slutteligt næv-

nes at selskabet har valgt fra 1. januar 2010 at ændre regnskabspraksis, til indregning af investe-

ringsejendomme ved dagsværdi. 

 

Nordicom A/S 
Nordicom A/S er et børsnoteret selskab inden for ejendomsbranchen og stiftet i 1989. Selskabet 

har været noteret på københavns fondsbørs siden 1990. Selskabet har hovedkontor i Danmark og 

aktiviteter i Danmark, Tyskland og Sverie99. 

 

Selskabets ejendomsportefølje repræsenterer både produktion, bolig, virksomhed og kontor. Sel-

skabet har i løbet af de sidste fem år fordoblet porteføljen  og diversificeret dets satsningsområ-

der. Selskabet har aktivitet inden for investeringer i ejendomme, projektudvikling og ejendomsrela-

teret finansiering. 

 

Årsrapporten for 2009 anvendes og denne omfatter perioden fra 1. januar til 31. december 2009. 

Koncernen havde i 2009 en nettoomsætning på t.kr. 300.557, med et negativt resultat for perio-

den på t.kr. 552.777. Den samlede balancesum var t.kr. 4.979.684, med en egenkapital på t.kr. 

496.908. 

 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IFRS og yderligere danske oplysningskrav til års-

rapporter for børsnoterede selskaber. Selskabet har oplyst at de har investeringsejendomme, som 

færdige investeringsejendomme og investeringsejendomme under udvikling100. 

 

 

                                                
99 http://www.nordicom.dk/om%20nordicom/hvem%20er%20vi.aspx 
100 Nordicom A/S Årsrapport 2009 

http://www.nordicom.dk/om%20nordicom/hvem%20er%20vi.aspx
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Anvendt regnskabspraksis for færdige investeringsejendomme er som følger101: 

 

”Færdige investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendom-

menes anskaffelsessum og direkte tilknyttede omkostninger. Investeringsejendomme måles heref-

ter til dagsværdi og samtlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen i posten "Regulering 

til dagsværdi, netto". Dagsværdien opgøres på grundlag af en normalindtjeningsmodel med ud-

gangspunkt i en systematisk vurdering af de enkelte ejendommes forventede afkast.” 

 

Anvendt regnskabspraksis for investeringsejendomme under udvikling er som følger102: 

 

”Investeringsejendommene under udvikling inkl. udviklingsprojektet måles til dagsværdi. Dagsvær-

diregulering, der indregnes i resultatopgørelsen, opdeles på ”Værdiskabelse ved projektudvikling til 

egen beholdning” og øvrige dagsværdireguleringer. Værdiskabelsen opgøres som den forventede 

forbedring af ejendommes driftsindtægter, som følge af det igangværende udviklingsprojekt, og 

indregnes med udgangspunkt i projektets færdiggørelsesgrad på balancedagen.  

 

Når udviklingen af investeringsejendommen er tilendebragt overføres ejendommen til færdige inve-

steringsejendomme.”  

 

Samlet vurderes oplysninger omkring anvendelse af kostprismodel eller dagsværdimodel at være i 

overensstemmelse med IAS 40, der er korrekt angivet hvilken model der anvendes til dagsværdi. 

Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vurderes som værende passende, taget selskabet i be-

tragtning. 

 

Opgørelse af dagsværdi og yderligere oplysninger 

I note 2, ”Regnskabsmæssige vurderinger og skøn” er det oplyst at opgørelse af dagsværdi måles 

ved hjælp af en normalindtjeningsmodel, samt at opgørelsen i et stort omfang er baseret på ledel-

sens skøn. Nordicom A/S supplerer opgørelsen af dagsværdier med eksterne vurderinger med 

henblik på at underbygge værdiansættelsesmodellen, herunder de anvendte afkastkrav103. Det er 

oplyst at Nordicom altid anvender eksterne vurderingsmænd der er uddannede valuarer eller ejen-

domsmæglere.  

Nordicom har oplyst at deres normalindtjeningsmodel ser ud som følger: 

                                                
101 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 62 
102 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 62 
103 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 65 
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Figur 12 Nordicoms Normalindtjeningsmodel104 

 
Alle opgørelsesmetoder er efterfølgende beskrevet, herunder med de usikkerheder der er ved det 

enkelt områder. Nordicom angiver følgende om opgørelsen af afkastkravet105: 

 

”Afkastprocenten fastsættes årligt dels på grundlag af udviklingen i markedsforholdene for den på-

gældende ejendomstype, dels på grundlag af erfaringer med årets salg, og ændringer i den enkelte 

ejendoms forhold. Afkastkravene ligger pr. 31. december 2009 i intervallet 4,85 % – 7,75 % og pr. 

31. december 2008 i intervallet 4,75 % - 7,50 %.” 

 

Derudover er der oplyst det vægtede gennemsnit af afkastkravene pr. 31. december fordelt på 

ejendomstyper. 

 
Figur 13 Opdeling af afkastkrav på ejendomstype 

 
Endeligt har Nordicom udarbejdet følsomhedsanalyse på ejendommene under Note 2: 

                                                
104 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 65 
105 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 65 
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Figur 14 Nordicom Følsomhedsanalyse106 

 

Samlet vurdering 

Min vurdering efter gennemgangen af årsrapporten for Nordicom A/S er at ledelsen har bestræbt 

sig på at give alle relevante oplysninger.  

 

Årsrapporten vurderes at have en middel prognoseværdi, det vurderes at oplysningerne omkring 

kriterierne for anvendt afkastkrav er forholdsvis banale. Det vil derfor være svært for regnskabs-

bruger at vurdere fastsættealsen af afkastkravet. Det vil dog være muligt at foretage en sammen-

ligning af afkastkravet i ejendomsselskaber med lignende aktiviteter, da selskabet har oplyst an-

vendt afkastkrav fordelt på aktiviteter. 

 

  

                                                
106 Nordicom A/S Årsrapport 2009, side 66 
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Hovedkonklusion 
 

I min opgave er jeg kommet frem til, at IASC begrebsrammen stiller en række krav til regnskabsaf-

læggelsen. Begrebsrammen opstiller fire kvalitative egenskaber, disse er relevans, pålidelighed, 

forståelighed og sammenlignelighed. De fire kvalitative egenskaber skal ifølge begrebsrammen, 

anvendes af regnskabsaflæggeren, hvor der skal ske en afvejning af dem, så regnskabsbrugeren 

opnår den bedst mulige beslutningsnytte. Derudover skal dette også opvejes imod en væsentlig-

heds og en cost-benefit betragtning, som det kan ses i figur 2. 

 

Derudover opstiller begrebsrammen også en række definitioner på de elementer, der skal indgå i 

årsregnskabet, her kan bl.a. nævnes aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, samt fast-

sætter kriterier for hvornår der kan ske indregning af disse. 

 

Jeg er i opgaven kommet frem til at investeringsejendomme defineres som følger; investerings-

ejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele. 

Denne definition læner lovgivningen sig op ad. ÅRL har ikke selv en definition, men henviser til IAS 

40. Samtidig er begge standarder enige om at førstegangsindregning af investeringsejendomme 

sker til kostpris ved overtagelsesdagen. Ved efterfølgende måling findes mulighederne kostpris og 

dagsværdi.  

 

For at kunne have valgmuligheden mellem de to opgørelsesmetoder, stiller Årsregnskabsloven 

krav om at virksomheden skal have investering i ejendomme som hovedaktivitet. Hvis kostprisen 

vælges, skal aktivet måles til kostpris, og der skal herefter foretages systematiske afskrivninger 

over dens forventede levetid. Virksomheden har efter ÅRL § 41 mulighed for at opskrive til dags-

værdi, som der så efterfølgende skal foretages afskrivninger af. Dette skader dog overskuddet med 

de forøgede afskrivninger, hvorfor det vurderes at de færreste vil vælge at gøre dette. 

Såfremt der vælges at opgøre til dagsværdi, skal dette gøres for hele gruppen af ejendomme. 

Dagsværdien skal efterfølgende optimalt opgøres efter et velfungerende marked, og hvis dette ik-

ke findes, bruges afkastbaserede modeller. 

 

Ved anvendelse af IAS 40 har man mulighed for at have mere end en hovedaktivitet, hvor der er 

større anvendelsesmuligheder for anvendelse af dagsværdi. 

Hvis der opgøres efter kostprismetoden skal der indregnes og måles efter IAS 16, der også indreg-

ner til kostpris med efterfølgende fradrag for akkumulerede afskrivninger. Der må ikke opskrives til 

dagsværdi som ved ÅRL, med der kræves, at dagsværdien ligeledes oplyses i årsrapporten. 

Til opgørelsen af dagsværdien, opstiller IAS 40 muligheder for indregning og måling af denne. Den 

bedste metode ifølge IAS, er sammenlignelige priser på et marked med kvalificerede, villige købere 

og sælgere.  
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Da det kan være svært at finde sammenlignelige markedspriser, er der også muligheden for at op-

gøre efter afkastbaserede modeller. IAS 40 tilskynder at der anvendes en ekstern vurdering ved 

opgørelsen. 

Såfremt dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, skal investeringsejendommen indregnes efter 

kostprismetoden. Jf. IAS 40 kræves det dog at såfremt investeringsejendommen en gang er op-

gjort til dagsværdi skal virksomheden fortsætte med det, på trods af det er vanskeligt skal den op-

gøres til en skønnet værdi. 

 

Da sammenlignelige priser er ofte svære at finde, anvendes afkastbaserede modeller til opgørelsen 

af dagsværdi. Grunden til at modellerne vurderes for kvalificerede til opgørelsen af investerings-

ejendomme, er at ejendommene generer egne uafhængige pengestrømme. Der er i løbet af opga-

ven gennemgået to afkastbaserede modeller, normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen.  

 

Normalindtjeningsmodellen tager udgangspunkt i en etårigt driftsperiode, der divideres med af-

kastkravet. For at komme frem til afkastkravet ser modellen bl.a. på renteniveau, inflation, kon-

junktur, beliggenhed og ejendomstype. Det kan være vanskeligt at finde et samlet afkastkrav med 

alle de forhold, men der bør trods dette tages højde for dem alle, da alle vurderes væsentlige. Pro-

blemet med denne model, er dog at den er meget statisk, og dermed mindre anvendelig, når større 

og komplekse ejendomsinvesteringer skal værdiansættes. 

 

Den anden metode er DCF-modellen, der anvender en længere budgetperiode. I de fleste tilfælde 

anvendes en budgetperiode på 5 til 10 år, som tillægges en terminalværdi, der udgør resten af 

ejendommens levetid. For hvert år i budgetperioden findes, det frie cash flow. Derefter findes 

cash-flowet i terminalperioden. Det antages i denne periode, at væksten enten er konstant, eller 

har en beskeden vækst. Terminalværdien står for 40-60 % af den samlede værdi. Budgetperioden 

og terminalperiodens værdier lægges sammen, og divideres med forrentningskravet for at finde 

dagsværdien. 

 

Vedrørende de to modeller kan det konkluderes, at driftsafkastet bliver beregnet nogenlunde lige 

så pålideligt, da der er indgået kontrakter vedrørende lejeindtægter. Efter min vurdering vil DCF 

skabe det mest retvisende billede af værdien på ejendommen, da det er en mere dynamisk model 

og giver mulighed for at opstille flere fremtidsscenarier og parametre. Der er dog også ulemper i 

form af flere usikkerhedsfaktorer, eksempelvis i form af ledelsesvurderinger. 

 

Det er konstateret, at den nuværende finansielle krise har en betydelig indvirkning på værdien af 

ejendomme. Priserne på ejendomme, herunder investeringsejendomme, er efter en periode med 

store stigninger, som følge af stor investeringslyst og gode finansieringsmuligheder, faldet betyde-

ligt. Prisfaldet skyldes en betydelig illikviditet og manglende risikovillighed fra kreditinstitutternes 
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side, som følge af den finansielle krise. Dette har betydet mange konkurser og tvangsauktioner i 

ejendomsbranchen, hvilket har medført en høj grad af usikkerhed i prisniveauet og har presset det 

yderligere. Det er samtidig fundet, at den finansielle information som de væsentlige investorer får 

gennem årsrapporten er af overordentlig stor betydning for deres risikovurdering, hvorfor en kor-

rekt indregning, måling og præsentation af investeringsejendommene er helt essentielt. 

 

Det vurderes, at anvendelse af dagsværdi metoden for investeringsejendomme er mest relevant 

for regnskabslæsere, kontra kostprismetoden. Uanset hvilken metode der er valgt, skal årsrappor-

ten leve op til et retvisende billede, der kan dog være forskel på årsrapportens anvendelighed i 

forhold til beslutningsopgaverne. 

 

Pålideligheden af dagsværdien er væsentlig lavere end kostprisen, da værdiansættelsen af dags-

værdien oftest foretages efter en ”marked til model” metode, der ofte er meget afhængig af ledel-

sesvurderinger. Relevans frem for pålideligheden har været en tendens inden for regnskabsteori 

de seneste år. Dog vurderes det, da dagsværdi ikke er et entydigt begreb, at der er behov for yder-

ligere oplysninger i årsrapporten for at tilføre regnskabslæsere mest mulig information. 
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