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 Indledning 1.

Investeringsejendomme er et attraktivt område for investorer at placere deres penge i – her findes 

ofte et større afkast end på investeringsbeviser og obligationer, og så er det her lettere at gearer 

sin investering. Med mulighed for større afkast, findes dog også større risikofaktorer. Området er 

nemlig også meget følsomt både på makro- og mikroniveau i forhold til faktorer såsom national-

økonomi, befolkningstæthed, arbejdspladser, efterspørgsel og udbud, samt den enkelte 

investeringsejendoms rentabilitet. Igennem årene har man derfor kunne se ejendomspriser stige 

markant, for derefter at falde pludseligt. Disse faktorer gør samlet set, at en ejendomsinvestering 

kræver et grundigt analysearbejde af investeringen og markedet. 

Årene op til den økonomiske krise bar præg af et meget attraktivt ejendomsmarked, hvor priserne 

kun gik en vej – op. Bankerne var lempelige med deres udlånspolitik, og der blev ikke stillet store 

krav til lånetagernes kreditvurdering, hvorfor købelysten var stor blandt ejendomsspekulanter. 

Mange investerede store summer, uden at de nødvendigvis var kreditværdige. Situation var 

uholdbar og endte til sidst i en såkaldt boligboble – hvor der ikke var nogen faktorer, der 

underbyggede prisernes stigning1. Selv om renten var lav og reallønnen ikke steg, blev priserne 

ved med at stige i en årrække og priserne bar præg af en spekulation om, at priserne kun kunne 

stige. Enkelte økonomer var kritiske over for situationen og mente den var uholdbar, men den 

brede befolkning lod sig rive med, og det samme gjorde ejendomsinvestorer. Boblen bristede i 

2008 i USA og spredte sig herefter til resten af verden2. Konsekvensen var alvorlig og medførte ift. 

ejendomsinvesteringer bl.a. at flere ejendomme gik på tvangsauktion, samt at det blev sværere at 

låne penge i banker og i realkreditinstitutter.    

Da finanskrisen for alvor satte ind, oplevede 

vi et enormt fald i antallet af ejendoms-

transaktioner jf. figur 13. Den finansielle 

krise har gjort at forventningen til afkastgrad 

er blevet større, da risikoen også er blevet 

større ved at have en investeringsejendom. 

Det volatile marked gør værdiansættelse af 

investeringsejendomme meget vaskelig. 

Årsager til dette inkluderer de markedsrisici, 

tomgang i udlejning, reduceret husleje-

indtægter og uforudsete vedligeholdelsesudgifter m.m., som medtages ved fastsættelse af 

                                                
1
 Invested, https://www.invested.dk/encyclopedia/boligboble/ (17/10-2017) 

2
 Business, https://www.business.dk/oekonomi/saadan-startede-den-aktuelle-finanskrise (17/10-2017) 

3
 Sadolin Albæk Newsletter, Markedskommentar: Erhvervs- og investeringsejendomme, 2015, side 3 

https://www.invested.dk/encyclopedia/boligboble/
https://www.business.dk/oekonomi/saadan-startede-den-aktuelle-finanskrise
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dagsværdien for investeringsejendomme. Den lave handelstransaktionsvolumen, jf. figur 1, har 

herudover gjort det vaskeligt, at finde den rette markedsværdi for ejendommene, idet der ikke 

længere er så stort sammenligningsgrundlag som tidligere. Med et lavere antal ejendomme i 

sammenligningsgrundlaget er værdiansættelsen derfor vanskelig og tynget af større usikkerhed, 

hvorfor det kan blive svært at give det retvisende billede som årsregnskabsloven foreskriver. 

Usikkerheden i værdiansættelse af investeringsejendomme, de forskellige risikofaktorer, samt det 

faktum at området er påvirket af regnskabsmæssige skøn, gør området meget komplekst og efter 

en årrække med negativ udvikling i ejendomsmarkedet har dette medført en diskussion af, samt et 

stigende fokus på kravene til den korrekte værdiansættelse af investeringsejendomme ift. 

indregning i regnskab. Årsregnskabsloven foreskriver at investeringsejendomme kan indregnes i et 

årsregnskab vha. to forskellige metoder: kostprisen eller dagsværdien. Metoderne har hvér især 

fordele og ulemper, hvorfor en komparativ analyse vil belyse metoderne nærmere, samt give 

anbefalinger om deres brug og konsekvenser heraf.   

1.1 Problemstilling 

Kompleksiteten i kombinationen af ovenstående faktorer gør at værdiansættelsen af investerings-

ejendomme er præget af stor usikkerhed. Dette indebærer derfor at ledelsen og ejendomsejere må 

forholde sig til en række faktorer såsom økonomi og samfundsrelaterede problemstillinger, ved 

udformning af den endelige værdi af ejendomme, for at sikre et retvisende billede.  

I praksis benyttes to metoder til indregning af værdien af en ejendom i et regnskab – kostpris 

modellen og dagsværdimetoden, hvorunder der findes fire metoder til sidstnævnte. De to metoder 

adskiller sig på væsentlige punkter fra hinanden, men er imidlertid ens på det punkt, at de begge 

kan anvendes ifølge årsregnskabsloven. Det er imidlertid interessant at begge metoder er præget 

af subjektive input, hvilket alligevel giver anledning til diskussion af, hvorledes der leves op til 

årsregnskabslovens krav om regnskabsaflæggelse efter det retvisende billede.    

1.2 Problemformulering 

Ovenstående problemstilling leder frem til følgende problemformulering:  

Hvilke faktorer påvirker værdiansættelse af investeringsejendomme, hvilke fordele og ulemper 

har de forskellige metoder, og hvordan leves der op til regnskabslovens krav om, at det eksterne 

regnskab skal give et retvisende billede, når værdiansættelse af investeringsejendomme er 

præget af væsentlige skøn og usikkerheder? 

 

For at besvare ovenstående problemformulering, er der udarbejdet følgende undersøgelses-

spørgsmål: 
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1. Hvilke metoder kan anvendes til bestemmelse af dagsværdien af en investeringsejendom? 

2. På basis af en komparativ analyse af de to indregningsmetoder, hvilke fordele og ulemper 

kan da kortlægges i forhold til kriterierne om relevans og troværdighed? 

3. Hvilke faktorer påvirker værdiansættelsen af en investeringsejendom? 

4. Hvordan håndteres følsomhed og skøn ved værdiansættelse af investeringsejendomme? 

1.3 Afgrænsning 

Med afsæt i opgavens problemformulering er der foretaget en række afgrænsninger af hensyn til 

omfanget og fokus i opgaven. Opgaven afgrænses til at kigge på investeringsejendomme i 

Danmark, hvorfor opgaven naturligt afgrænses til at berøre danske regnskabsregler. Opgaven 

tager dermed udgangspunkt i årsregnskabsloven (herefter ÅRL), samt den begrebsramme, der er i 

forhold til regnskabsmæssige behandling af en investeringsejendom. I relation til dette vil det 

primært være ÅRL §§ 13, 36, 38 og 41, som har relevans og betydning for opgavens 

problemformulering, som vil blive behandlet. Lovgivning, som vedrører de finansielle virksomheder, 

der giver udlån til investeringsejendomme, vil ikke blive behandlet i opgaven, eftersom dette ikke 

har direkte relevans for regnskabsbrugeren af en investeringsejendom.   

Der afgrænses fra behandling og gennemgang af domicilejendomme, samt handelsejendomme, 

idet opgavens fokus er på måling og præsentation af investering- og udlejningsejendomme. En 

definition af investeringsejendomme vil findes i afsnit 3.1. Ejendomme som er under opførsel, eller 

som erhverves med henblik på videresalg, vil ligeledes ikke blive behandlet i opgaven. Endeligt vil 

pengestrømme fra investeringer heller ikke blive belyst.   

Teoretisk afgrænses der til at kigge på de to indregningsmetoder: kostpris og dagsværdimetoden, 

hvorunder sidstnævnte afgrænses til brugen af fire modeller for udregning af denne: den 

afkastbaserede model, DCF-modellen, ekstern valuar vurdering og markedsmetoden.  

 Metode 2.

2.1 Metodevalg 

Opgavens indledende afsnit er beskrivende, da den beskriver den gældende lovgivning og 

grundlæggende teori om investeringsejendomme. I analysen underbygges beskrivelsen af de to 

indregningsmetoder med en kortlægning af disse jf. undersøgelsesspørgsmål 1, samt en 

komparativ analyse for at sammenligne styrker og svagheder jf. undersøgelsesspørgsmål 2. 

Herunder bliver opgaven eksplorativ med fokus på det problemidentificerende, da denne opgave 

har til formål at identificere væsentlige faktorer, der påvirker de to indregningsmetoder, samt hvilke 

usikkerheder ledelsen eller virksomhedsejer skal væres opmærksom på i processen og hvordan 
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disse i praksis håndterer disse 

risici, så der sikres en korrekt 

behandling i årsregnskabet og 

et retvisende billede. 

Analysens eksplorative del 

balanceres dermed med fokus 

på det forstående og 

forklarende, for at kombinere 

teori og empiri. Opgaven 

afgrænses derfor videnskabs-

teoretisk til de inderste 

elementer af Ib Andersens 

fremstilling af de forskellige 

typer af undersøgelsesformat – se figur 24.5
  

I den beskrivende del af opgavens analyse benyttes særligt sekundær data, i form af 

erhvervsøkonomiteorier, eksterne regnskabsteorier og national-/samfundsøkonomi, for at beskrive 

hvordan udviklingen har været på forskellige metoder for indregning og måling af investerings-

ejendomme, samt hvordan disse påvirkes i en samfundskontekst. Herunder beskrives også det 

danske ejendomsmarked. Dette sættes op i mod en analyse af de forskellige metoder. 

I den problemidentificerende, komparative del af analysen benyttes diverse publikationer om 

værdiansættelse af investeringsejendomme, samt et case studie af en investeringsejendom i 

Silkeborg – se bilag 1. En case er valgt for at afprøve teorien med relevant data og skabe et 

bindeled mellem teori og empiri. Casen anvendes her altså til komparativ analyse af faktorer til 

værdiansættelse af investeringsejendomme, samt identifikation af de væsentligste risici og 

usikkerheder ved værdiansættelsen. Selve værdien af Silkeborg-ejendommen vil ikke blive testet. 

Dog vil data fra casen blive brugt til en følsomhedsanalyse for at tydeliggøre effekten ved 

ændringer af de forskellige faktorer, som indgår i værdiansættelse af investeringsejendomme. 

Opgavens problemformulering analyseres gennem brug af ekstern regnskabs- og boligøkonomi-

teorier og støttes af statistik og dataanalyse, hvormed der benyttes en primær deduktiv metode, 

som tager udgangspunkt i teorien og benytter den empirisk. Da opgaven alligevel også på nogle 

områder tager udgangspunkt i empirien og bruger ift. teorien, opnås alligevel en vekselvirkning 

mellem det deduktive og det induktive.  

                                                
4
 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, 2003, 2. udgave, side 28 

5
 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, 2003, 2. udgave, side 28 
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2.2 Data og kildekritik 

Til besvarelse af opgavens problemformulering anvendes primært sekundære kilder. Disse består 

hovedsagligt af relevante bøger, regnskabsvejledninger, publikationer og artikler skrevet af 

fagpersoner. Da disse sekundære data kan være præget af subjektive holdninger, er det 

nødvendigt at forholde sig kritisk til indholdet af den indsamlede empiri6. Det vurderes alligevel, at 

data, som benyttes i opgaven, er materialer af kvalitativ karakter, som er pålidelige og valide, idet 

materialerne er udarbejdet på baggrund af fagpersoners viden og erfaringer på området. Det 

vurderes at de anvendte lærebøger og publikationer er objektive, da de er skrevet af velansete 

økonomiske eksperter og blot videregiver den bagvedlæggende teori.  

Der er endvidere anvendt publikationer fra brancheorganisationen Ejendomsforeningen Danmark, 

som er en organisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Foreningen er bl.a. 

kendt for at udarbejde objektive analyser og vejledninger. Ved de subjektive vurderinger forholder 

opgaven sig kritisk til input.  Publikationerne er endvidere udgivet for at bidrage til en ensretning af 

metoden for værdiansættelse af investeringsejendomme, da det ikke er lovreguleret, hvordan der 

tages højde for div. risici i modellerne. Dette indebærer dermed, at publikationerne ikke er et 

endeligt facit til, hvordan investeringsejendomme skal værdiansættes, men snarere anbefalinger. 

De for investeringsejendomme relevante love og regnskabsvejledninger vurderes objektive, da de 

nationalt stammer fra ÅRL og regnskabsvejledning for klasse B- og C- virksomheder. Internationalt 

stammer de fra IAS 40 og IAS 16, samt fra IFRS 13.  

De kvalitative data er suppleret med kvantitative data i form af markedsrapporter og statistik fra 

bl.a. ejendomsmæglere. Herudover er der benyttet en case, som datagrundlag til analysen. Casen 

er et salgsprospekt, udarbejdet af Nykredit Erhverv på en investeringsejendom i Silkeborg. 

Nykredit Erhverv er en større ejendomsmæglerkæde med speciale i erhvervsejendomme, hvorfor 

materialet vurderes at være validt. Da salgsprospektet dog samtidig er udarbejdet med det formål 

at sælge ejendommen, tages der forbehold for en hvis grad af subjektivitet ift. værdiansættelsen.     

Opgaven anvender altså empiri af høj kvalitet og nøjagtighed fra anerkendte kilder, hvormed der 

opnås en høj grad af validitet og reliabilitet7. Reliabiliteten benyttes endvidere i den komparative 

analyse af de to metoder, hvor det undersøges, i hvor høj grad, resultaterne fra målemetoden 

bliver påvirket af tilfældigheder, eller hvor sikkert og præcist vi måler det, vi faktisk måler (uanset, 

                                                
6
 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, 2003, 2. udgave, side 270 

7
 Andersen, Ib: ”Den skinbarlige virkelighed”, 2003, 2. udgave, side 119-120 
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hvad vi tilsigter at måle)8. Der sørges derfor for – så vidt muligt – at opgavens målinger er fri for 

unøjagtigheder og data f.eks. ikke er registreret forkert9.     

2.3 Opgavens struktur 

Specialets opbygning er baseret på den ovenfor nævnte problemformulering, samt de under-

liggende delspørgsmål. Specialet struktur fremgår af figur 3 og er beskrevet nærmere nedenfor: 

Figur 3 - Opgavens struktur 

Kilde: egen tilvirkning 

                                                
8
 Winter, Jenny: ”Undersøgelsesmetodik og rapportskrivning”, 2001 

9
 Halvorsen, Knut: ”Å forske på samfunnet. En indføring i samfunnsvitenskapelig metode” 1996, 3. udgave  
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Afsnit 1 fungerer som en tragt, hvor opgaven langsomt snævres ind til en problemstilling, for 

herefter at ende i en problemformulering og fire undersøgelsesspørgsmål. Efter at have beskrevet 

opgavens fokus, beskrives efterfølgende opgavens afgrænsning.  

Afsnit 2 og 3 udgør opgavens metode- og teoriafsnit. Her beskrives opgavens valg af metoder og 

teori. Herefter sættes dette i perspektiv vha. metode og kildekritik. Teoriafsnittet vil fungere som et 

indledende og grundlæggende afsnit til analysen. Analysen tager altså udgangspunkt i teorien for 

at kunne svare på problemformuleringen og de underlæggende undersøgelsesspørgsmål.     

Afsnit 4 er et beskrivende afsnit, som fungerer som bindeled mellem teori og analyse, idet den 

beskriver udfordringer forbundet med det retvisende billede.  

Afsnit 5 tager udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmål 1 og 2, og beskriver først de forskellige 

metoder til udregning af investeringsejendommes værdi, for derefter komparativt at analysere de to 

indregningsmetoder bl.a. gennem udregninger ved brug af data fra casen. Her kortlægges fordele 

og ulemper ift. kriterierne om relevans og troværdighed. Herefter analyseres dette i et komparativt 

afsnit af historisk kostpris versus dagsværdi, hvor udviklingen, inden for regnskabsmæssig 

behandling af de forskellige metoder for indregning og måling af investeringsejendomme hos 

regnskabsbrugerne, diskuteres. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion. 

Afsnit 6 henviser til undersøgelsesspørgsmål 3 og analyserer de væsentligste faktorer, herunder 

lejeindtægter, driftsomkostninger og afkastkrav/forrentningskrav, der påvirker værdiansættelsen af 

en ejendom. Afsnittet nedbryder de enkelte faktorer og analyserer på deres delelementer og den 

usikkerhed, skøn og risiko, der er forbundet med dem. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion. 

Afsnit 7 henviser til undersøgelsesspørgsmål 4 og diskuterer, hvordan man håndterer følsomhed 

ift. værdiansættelse af ejendomme gennem eksempler på følsomhedsanalyser, hvor ændringer i 

de identificerede væsentlige faktorer vil blive analyseret. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion. 

Afsnit 8 indeholder konklusion, som tager udgangspunkt i afsnit 4-7’s delkonklusioner, og giver en 

samlet konklusion på opgavens problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.  

Afsnit 9 indeholder perspektivering, som med udgangspunkt i opgavens analyse og konklusion, 

beskriver tanker omkring, hvordan værdiansættelsen påvirkes af Statens udflytninger i 2010’erne. 

Afsnit 10 indeholder litteraturliste. 

Afsnit 11 indeholder liste med bilag. 
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 Teori – Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 3.

Hvorledes investeringsejendomme værdiansættes og præsenteres i årsregnskabet, så det er mest 

hensigtsmæssigt for de regnskabslæsere, som læser regnskabet, er et afgørende element ift. 

regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Med afsæt i dette, vil der i afsnit 3 blive 

redegjort for den grundlæggende lovgivning og regnskabsmæssige behandling af investerings-

ejendomme i forhold til regnskabsreguleringen for danske årsrapporter aflagt efter IFRS, som den 

danske ÅRL læner sig meget op af, det præsentation- og formueorienterede paradigme, begrebs-

rammen, samt forskellige metoder til værdiansættelse af investeringsejendomme. For at kunne 

kaste lys over problemstillingen og de underligende undersøgelsesspørgsmål, er afsnittet en 

væsentlig indledning til opgavens beskrivende og analyserende afsnit.  

3.1 Lovgivning  

Både de danske og de internationale regnskabsregler har til hensigt - bedst muligt - at sikre, at 

indregning og måling af virksomhedernes finansielle stilling er korrekt, valid og giver et retvisende 

billede. ÅRL betragtes som en rammelov, hvor danske regnskabsvejledninger, samt internationale 

regnskabsstandarder danner grundlag for detailreguleringen10. Det er ÅRL §§ 11, 33, 36, 38, og 

41, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Internationalt 

er det IAS 40, samt IFRS 13. Den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme efter 

de internationale regnskabsstandarders regelsæt, reguleres af IAS 40, som suppleres af IAS 16 og 

IFRS13. IAS 40 definerer investeringsejendomme, som ejendomme der besiddes med henblik på 

at opnå et afkast i form af lejeindtægter, kapitalindkomst eller begge dele. Hvor der med 

ejendomme forstås grunde og bygninger, en del af en bygning eller begge dele11. 

Der er i Danmark af bl.a. Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet regnskabsvejledninger, som 

virksomheder kan vælge at benytte som en guide til udarbejdelse af regnskab, hvor ÅRL tillader 

dette. Det er frivilligt om virksomheder vælger at gøre brug af vejledningerne, dog skal 

virksomhederne overholde de krav der er til ÅRLs rammer12. 

Retvisende billede 

ÅRL § 11 stk. 1. siger at årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende 

billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, samt resultat. Ledelsesberetningen 

                                                
10

 KPMG, ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14”, 2013/2014, 8. udgave, side 44 
11

 IAS 40, pkt. 5 
12

 FSR, http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/ 
Danske%20regnskabsvejledinger/D%20REgnskabsvejledning%20i%20trykt%20form, (17/11-17) 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/%20Danske%20regnskabsvejledinger/D%20REgnskabsvejledning%20i%20trykt%20form
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/%20Danske%20regnskabsvejledinger/D%20REgnskabsvejledning%20i%20trykt%20form
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skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler13. Herudover 

blev ÅRL i 2015 skærpet ift. oplysningskravene vedr. metoder og forudsætninger for dagsværdi14.  

Indregning af anlægsaktiver 

Regnskabet er sammensat af elementer, og alle poster i regnskabet skal placeres i disse 

elementer. Begrebsrammens niveau 3 beskriver hvordan disse elementer skal defineres (se afsnit 

3.1.3.). Investeringsejendomme skal ifølge ÅRL § 33 indregnes som et aktiv. Definitionen på et 

aktiv er i henhold til ÅRL bilag 1C: ”Aktiver er ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som 

et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde 

virksomheden”15. Materielle anlægsaktiver er defineret som fysiske aktiver, der besiddes af 

virksomheden med henblik på udlejning, og som forventes anvendt af virksomheden i mere end en 

regnskabsperiode. Dette er i overensstemmelse med IAS 40 pkt. 16 som siger at: ”Investerings-

ejendomme skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele 

forbundet med ejendommen vil tilflyde virksomheden, og når kostprisen kan måles pålideligt”16. 

Investeringsejendomme skal herefter indregnes som et aktiv, når indregningskravet i § 33 er 

opfyldt. Hvilket også henviser til begrebsrammens niveau 4 (se afsnit 3.1.3), som definerer de 

kriterier, der skal være opfyldt, for at et element kan indregnes i balancen. Derudover tilskriver 

loven, at det skal vurderes, om virksomheden har fået overdraget de fordele og risici, som er 

forbundet med ejerskabets af aktiver. I ÅRL er der ingen definition af ejendomstyper, men 

Regnskabsvejledningen og reglerne i IFRS, herunder IAS 40, definerer fire ejendomstyper: 

domicil- og handelsejendomme, ejendomme under opførsel og investeringsejendomme. Som det 

fremgår af afsnit 1.3, afgrænses der her til investeringsejendomme.  

Definition af investeringsejendomme 

IAS 40 definerer investeringsejendomme som investering i grunde, bygninger, en del af en 

bygning, eller i både grunde og bygninger med det formål at opnå et afkast af den investerede 

kapital i form af løbende lejeindtægter og/eller kapitalgevinst ved videresalg17.  

Regnskabsvejledningen 2016 definerer investeringsejendomme som: ”Investeringsejendomme 

besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast 

                                                
13

 Danskelove.dk/årl § 11 
14

 PwC, ”Ændringer til årsregnskabsloven 2015” https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-
aarsregnskabsloven--konsekvenser-for-ejendomsvirks.html (2/12-17) 
15

 Danskelove.dk/årl § 33 
16

 IAS 40, pkt. 16 
17

 Deloitte: ”IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder”, 2013, side 275  

https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-aarsregnskabsloven--konsekvenser-for-ejendomsvirks.html
https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-aarsregnskabsloven--konsekvenser-for-ejendomsvirks.html
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og/eller langsigtet kapitalgevinst ved videresalg”18. For eksempler på investeringsejendomme se 

bilag 2. Regnskabsvejledningens definition er dermed meget lig IAS 40’s definition.  

Definition af kostpris og dagsværdi 

For et aktiv er kostprisen, i henhold til ÅRL, det beløb, der er ydet som vederlag for aktivet, uanset 

dette er anskaffet fra en ekstern part eller internt fremstillet. Kostprisen for en forpligtelse er det 

beløb, der er modtaget som vederlag for forpligtelsen19.  

Dagsværdi er i henhold til ÅRL defineret som et beløb, hvorved et aktiv kan udveksles eller en 

forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter20.  

Dagsværdi efter ÅRL § 41 

ÅRL § 41 siger at virksomheder kan vælge at opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og 

kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle 

anlægsaktiver kan dog alene opskrives, hvis de handles på et aktivt marked. Ændringerne per 1. 

januar 2016 betyder endvidere at der er opstået et nyt oplysningskrav ved opskrivning af materielle 

aktiver efter ÅRL § 41, samt en mulighed for at opskrivningshenlæggelser kan reduceres med 

afskrivninger. Opskrivninger skal revurderes jævnligt, med et interval, som svarer til de forventede 

udsving i dagsværdien21. ÅRL § 41 tillader måling til dagsværdi, hvor reguleringen skal indregnes 

direkte i posten ”reserve for opskrivning” under egenkapitalen. Efter 21.maj 2015 og med 

ikrafttrædelse 1. januar 2016 er den ikke længere en bunden reserve på egenkapitalen. 

Hvis en virksomhed måler langfristede materielle aktiver til dagsværdi, jf. ÅRL § 41, skal der 

oplyses om den regnskabsmæssige værdi, som ville have været indregnet i balancen, hvis 

dagsværdimetoden efter § 41 ikke havde været anvendt. Hvor der tidligere alene skulle oplyses 

om den beløbsmæssige forskel mellem kostprismetoden og dagsværdimetoden, stilles der 

fremover krav om, at der skal oplyses om de enkelte regnskabsposter regnskabsmæssige værdi, 

hvis dagsværdimetoden ikke havde været anvendt22.   

Måling af investeringsejendomme 

Jævnfør ÅRL § 36 skal aktiver og forpligtelser på tidspunktet for første indregning måles til 

kostpris. Efter første indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisations-

                                                
18

 FSR: ”Regnskabsvejledning 2016”, side 54. http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber 
/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20for 
side_030516.ashx?la=da (17/11-17) 
19

 Retsinformation.dk, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 (17/11-17)  
20

 Retsinformation.dk, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792 (17/11-17)  
21

 KPMG ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013/14”, 2013/2014, 8. udgave, side 221 
22

 Danskelove.dk/årl § 41 

http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber%20/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20for%20side_030516.ashx?la=da
http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber%20/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20for%20side_030516.ashx?la=da
http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber%20/Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20for%20side_030516.ashx?la=da
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
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værdi, med mindre andet følger af denne lov23. I forlængelse af ÅRL § 36 følger ÅRL § 38, som 

giver selskaber med investeringsejendomme mulighed for at anvende en særregel. Denne siger at 

efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi. Det er pr. 1. 

januar 2016 ikke længere et krav at virksomheden, som ejer investeringsejendomme, har det som 

hovedaktivitet. Dette betyder, at alle virksomheder der besidder investeringsejendomme, kan 

vælge at måle investeringsejendomme til dagsværdi med værdiregulering over resultat-

opgørelsen24. Dette betyder i praksis at:  

 Dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen 

 Eventuelle opreguleringer skal ikke bindes på egenkapitalen 

 Der skal ikke længere fortages afskrivninger på investeringsejendommene   

”Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.”25 Det er 

frivilligt om virksomhederne vil måle investeringsejendomme til dagsværdi efter ÅRL § 38. Ved et 

tilvalg af regulering til dagsværdi, skal virksomheden dog indregne alle sine investeringsejendom-

me til dagsværdien, hvis der måtte være flere. Der foretages ikke afskrivninger på investerings-

ejendomme ved indregning efter denne bestemmelse, da dagsværdireguleringerne skal sikre, at 

aktivets reelle værdi er afspejlet i regnskabet26. Det skal efter denne bestemmelse ske værdi-

regulering årligt. Denne værdiregulering skal indregnes i resultatopgørelsen, som en del af den 

ordinære drift. På balancen bliver værdireguleringen vist under egenkapitalen, som en fri reserve.  

Behandling af investeringsejendomme i ÅRL § 38, benytter bestemmelserne i de internationale 

standarder reguleret af IAS 40 som et fortolkningsbidrag. Det fremgår af IAS 40, afsnit 51, at: 

”Investeringsejendommens dagsværdi afspejler hverken fremtidige anlægsinvesteringer, som vil 

forbedre ejendommen, eller de tilknyttede fremtidige fordele af disse investeringer” 27.  

Metode til opgørelse af dagsværdi: 

Ifølge IAS 40 pkt. 45 er den bedste måde til opgørelse efter dagsværdi, en aktuel salgspris på et 

aktivt marked, for en sammenlignelig ejendom af samme beliggenhed og samme vedligeholdelses-

stand mv. Ved lov nr. 516 af 17. juni 2008 blev ÅRLs krav om oplysninger om indregning og måling 

af investeringsejendomme præciseret og der blev tilføjet et nyt krav i ÅRL § 53, stk. 2, nr. 1, litra b. 

Det fremgår herefter tydelig, at der skal gives oplysninger om forudsætninger for den valgte 

beregningsmetode ved måling af investeringsaktiver til dagværdi i henhold til ÅRL § 38. Disse 

                                                
23

 Danskelove.dk/årl § 36 
24

 Deloitte: ”Ny årsregnskabslov – betydning for ejendomsselskab – tema 3”, 2015 
25

 ÅRL § 38 stk. 1 
26

 PwC regnskabshåndbogen 2014, side 196 
27

 Erhvervsstyrelsen: ”Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme” 3. april 2009 
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oplysninger skal i stor udstrækning allerede gives efter ÅRL § 53, stk. 1. Denne bestemmelse er et 

udtryk for en principbaseret tilgang, hvor det fremgår, at virksomhederne skal redegøre for de 

indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balancen28. Konkluderende 

kan de relevante paragraffer, der påvirker indregning og måling af investeringsejendomme, 

opsummeres i figur 4: 

Figur 4 – Oversigt over indregning af de tre metoder 

        Behandling af: 

 

 

 

Indregning og måling  

Afskrivning Værdiregulering Placering 

under 

egenkapital 

Eventuelle 

nedskrivninger 

Kostpris Resultatopgørelse Ingen IR Resultatopgørelse 

Dagsværdi, opskrivning 

ÅRL § 41 

Resultatopgørelse Egenkapital Bunden 

reserve (-

afskrivninger) 

Resultatopgørelse 

Dagsværdi, 

investeringsejendomme, 

ÅRL § 38 

Ingen Resultatopgørelse Frie reserver IR 

Kilde: Egen tilvirkning efter BDO
29

 

  Det præsentations- og formueorienterede regnskabsparadigme 3.1.1

I forbindelse med indførelse af ÅRL 2001 gennemførte Danmark et paradigmeskift fra det 

præsentations- til formueorienterede paradigme30. Det formueorienterende regnskabsparadigme 

blev altså fundamentet i ÅRL fra 2001. Efter man i mange år havde fokuseret på virksomhedernes 

indtjeningsevne, valgte man nemlig at ligge mere vægt på at se på virksomheders balance.     

Det formueorienterede paradigme ser virksomheden som ”et væksthus for aktiver”, hvor drifts-

aktiviteten måles indirekte via transformationsprocessens virkninger på nettoaktiver/egenkapital i 

balancen. Dette indebærer, at indtægter, omkostninger og overskud defineres, indregnes og måles 

i balancen, som henholdsvis stigning, fald og nettostigning i nettoaktiver/egenkapital: (egenkapital-

forpligtelser = nettoaktiver = egenkapital). Balancen kommer før resultatopgørelsen, som dermed 

tillægges en sekundær betydning og er reduceret til at klassificere og præsentere balance-

ændringerne. Den foretrukne model her er dagsværdimodellen og tager udgangspunkt i aktiver 

og forpligtelser, som findes i virkeligheden på balancedagen31.     

                                                
28

 Erhvervsstyrelsen, ”Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme”, 3. april 2009 
29

 BDO, https://www.bdo.dk/getmedia/8b61b377-0bd1-4011-b821-e2cc64359251/investeringsejendomme-
regnskabsmaessig-behandling-2011.pdf.aspx (10/11-17) 
30

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 82 
31

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 80 

https://www.bdo.dk/getmedia/8b61b377-0bd1-4011-b821-e2cc64359251/investeringsejendomme-regnskabsmaessig-behandling-2011.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/8b61b377-0bd1-4011-b821-e2cc64359251/investeringsejendomme-regnskabsmaessig-behandling-2011.pdf.aspx
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Det præsentationsorienterede paradigme går ud på at måle virksomheden indtjeningsevne, som er 

den måde hvorpå virksomheden kan generere nettopengestømme (indtægter og udbetalinger)32. 

Det præsentationsorienterede paradigme, som tidligere var normen for regnskabspolitik, ser altså 

virksomheden som en ”transformationsproces”, hvor driftsaktiviteten måles direkte i resultat-

opgørelsen på grundlag af indtægter (varesalg) fratrukket omkostninger (medgået ressource-

forbrug), som dermed er lig med overskud. En væsentlig forskel fra det formueorienterede 

paradigme er, at det præstationsorienterede ser resultatopførelsen som det primære og balancen 

som den sekundære. Den foretrukne model her er kostprismodellen, som danner grundlag for 

såvel historiske som budgetterede årsregnskaber – de såkaldte ”proforma årsregnskaber”33.   

  Generalklausulen 3.1.2

Regnskabsregulering har til formål at fremme offentliggørelsen af beslutningsnyttig information og 

beskytte brugerne mod offentliggørelse af mangelfuld eller vildledende information. Denne 

beskyttelse af brugerne sammenfattes i ÅRL § 11, hvor det kræves af årsrapporten, at 

årsregnskabet skal give ”et retvisende billede”, og ledelsesberetningen skal indeholde en 

”retvisende redegørelse” for de forhold, som beretningen omhandler34. Overholdes general-

klausulen om ”et retvisende billede” ikke, stiller loven krav om: 

 At supplere årsrapporten med de oplysninger, uden hvilke den ikke ville give et retvisende 

billede (suppleringsklausulen). 

Og såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, 

 At fravige enkeltbestemmelser i loven (fravigelsesklausulen). 

Generalklausulen, blev oprindelig indført i 1930-loven og lød således: ”årsregnskabet skal 

udarbejdes i overensstemmelse med ordentlig og forsigtig forretningsbrug og under hensynstagen 

til tilstedeværende værdier og forpligtelser”35. Med denne bestemmelse indførte man dermed fra 

politisk side et forsigtighedsprincip, som medførte at revisorer skulle stå inde for deres 

udarbejdelse af årsregnskabet.  

I 1981 ændredes generalklausulen til ”at regnskabet skal give et retvisende billede”36, og herefter i 

2001 til ÅRL § 11, som siger: ”Årsregnskabet og et evt. koncernregnskab skal give et retvisende 

billede af virksomheden, og hvis der udarbejdes koncernregnskab, koncernens aktiver og passiver, 

finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetning skal indeholde en retvisende redegørelse for 

                                                
32

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 80-81 
33

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 80 
34

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 211 
35

 Danskelove.dk/årl - 1930-loven 
36

 Danskelove.dk/årl – loven af 1981 



Per Nørgård Jensen Copenhagen Business School Speciale, HD-R 

 

 

17 

 

de forhold, som beretningen omhandler”37. Denne ændring i definitionen udvider fra kun at 

omhandle årsregnskab til også at inkludere evt. koncernregnskab. Såfremt bestemmelser i ÅRL 

fraviges med henvisning til generalklausulen, skal dette dog ifølge supplering og fravigelses-

klausulen, behørigt oplyses i årsregnskabet38. Generalklausulen er en overordnet målsætning om 

det retvisende billede39. Der er i ÅRL indarbejdet en begrebsramme, for at skabe et solidt grundlag, 

for at kunne overholde generalklausulen om det retvisende billede. 

  Begrebsrammen 3.1.3

Begrebsrammen er en teori, som kan betragtes som ”den finansielle rapporterings grundlov”40. 

Den danner rammerne for regnskabsaflæggelse, og er med til at sikre et fælles regelsæt på tværs 

af virksomhedernes regnskabsudarbejdelse. Begrebsrammen fra 2001 er indarbejdet i ÅRL og 

bygger videre på de internationale begrebsrammer udarbejdet af International Accounting 

Standard Board (IASB), og følger den lovgivning for regnskabsaflæggelse, som er udstukket af 

International Accounting Standard/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS)41. 

Begrebsrammen er jf. figur 5 nedenfor opbygget af 5 niveauer, hvor de to første udgør omverdens 

målsætninger. Disse danner målsætningen for virksomheders regnskabsudførelse, og er med til at 

uddybe indholdet i generalklausulen. De resterende tre udgør målesystemet og angiver generelle 

kriterier og krav til målesystemet, for at kunne efterleve målsætningen angivet i niveau 1 og 2:  

Figur 5 – Begrebsrammen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

 

 

                                                
37

 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013-2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 51 
38

 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013-2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 52 
39

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 211 
40

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 196 
41

 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013-2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 48 
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Niveau 1: Brugerne og deres informationsbehov 

Dette niveau fokuserer på regnskabsbrugernes informationsbehov. Brugerne af regnskabet er 

defineret bredt som regnskabsbruger eller interessent. Interessenterne til et regnskab afhænger af 

situationen, og kan derfor være mange forskellige typer – se illustration i figur 6 nedenfor.  

Figur 6 – Koalitionsmodellen – overblik over typer af brugere 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

De forskellige interessenters informationsbehov kan være vidt forskellige, hvorfor man taler om, at 

der findes heterogene informationsbehov f.eks. mellem investorer, ansatte, lokal samfund osv.   

Overordnet set kan man imidlertid tale om 3 typer af informationsbehov42: 

 Prognoseopgaven: regnskabet skal give en information, som kan forbedre 

interessentens evne til at vurdere virksomhedens fremtidsudsigter. 

 Kontrolopgaven: hvor god er virksomhedens ledelse til at forvalte virksomheden. Dette 

er ikke kun set ud fra et økonomisk perspektiv, men også når det gælder miljømæssig og 

social ansvarlighed.  

 Fordelingsopgaven: handler om de beslutninger, som afgøres internt i virksomhedens 

ledelse/direktion. Fordelingsopgaven vedrører såvel de interessegrupper, som får en 

kontraktlig fastsat indkomst, f.eks. lønindkomst, og de der får en varierende indkomst 

f.eks. afhængig af virksomhedens løbende indtjening.  

Niveau 2: Kvalitetskrav 

Niveau 2 består af et såkaldt kvalitetsdiagram, som er gengivet i bilag 3. Modellen præciserer 

kvalitetskravene, som sammen bruges til informationen i årsrapporten for at opnå nytteværdien for 

regnskabsbrugeren. Den finansielle information i regnskabet skal indeholde det bedste af de to 

kvalitative egenskaber relevans og validitet, for at skabe den størst mulige nytteværdi for 

regnskabsbrugeren43. Ved relevans forstås, at informationerne skal gøre en forskel for regnskabs-

                                                
42

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 200 
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 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 205-206 
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brugerens beslutning om ressourceallokering. Ved validitet forstås, at den økonomiske information 

i regnskabet er troværdig og afspejler de økonomiske fænomener, som den skal præsentere. 

Generalklausulens begrebsindhold gøres konkret og operationelt på grundlag af begrebsrammens 

to øverste niveauer: brugernes informationsbehov og de tre former for informationsbehov, samt de 

kvalitative egenskaber på niveau 2, der præciserer, hvad der kræves af årsrapporten, for at være 

til nytte for brugere i relation til informationsbehovene på niveau 1 jf. figur 5.  

Niveau 3: Definition og elementer 

I niveau 3 er der tale om et teoretisk ståsted hvad enten det er det præsentations- eller 

formueorienteret paradigme. I praksis er den formueorienteret teori valgt jf. ÅRLs bilag 1 afsnit C 

Årsrapportens elementer44.   

Niveau 4: Indregning og måling 

Ved indregning menes der begivenheder, som posteres på balancen og i resultatopgørelsen, for at 

opfylde kravet til indregning er der to kriterier, som skal være opfyldt:  

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

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller dagsværdi45. 

Niveau 5: Klassifikation og præsentation 

Efter de fire forgående niveauer mangler der retningslinjer for, hvordan informationen klassificeres 

og præsenteres i årsregnskabets regnskabsopgørelser, i ledelsesberetning samt supplerende 

beretning. Hertil er der to kriterier, som skal være opfyldt46:  

1. Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen, skal være 

relevante for brugerne for at dække deres informationsbehov. 

2. Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier 

eller egenskaber, således at der dannes homogene klasser.  

Grundlæggende har begrebsrammen nogle forudsætninger, som ses i ÅRL § 1347. Disse 

forudsætninger danner rammebestemmelserne for begrebsrammen. Årsrapporten skal udarbejdes 

efter nedenstående ni forudsætninger48: 

                                                
44

 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013-2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 652 
45

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 215 
46

 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014. 3. udgave, side 219-220 
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 Danskelove.dk/årl § 13 
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 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013/2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 55 
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1. Klarhed: Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde, for at være til nytte for 

brugeren. Forsætningen er dermed dækket af kravet om ”forståelighed”, som er en del af 

begrebsrammens niveau 2. 

2. Subsans: Der skal tages hensyn til reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold. 

3. Væsentlighed: Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er 

ubetydelige. Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de 

indgå. Væsentlighed er en tærskelværdi for, at informationen er til nytte for brugeren. 

4. Going koncern: Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, med mindre den ikke skal 

eller ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling, 

samt indregning og måling tilpasses med denne afvikling. 

5. Neutralitet: Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapitalen og 

resultatopgørelsen. Regnskabsinformationerne må ikke være ledelsens subjektive ønsker. 

6. Periodisering: Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de 

indtræffer, uanset tidspunkt for betaling. 

7. Konsistens: Indregningsmetoder og målingsgrundlag skal anvendes ensartet på samme 

kategori af forhold. Forudsætningen er her dækket i begrebsrammens niveau 2 ift. 

relevans- og validitetskriterierne – var man ikke konsistent omkring en ensartet metode, 

ville data ikke være relevant eller valid. 

8. Bruttoværdi: Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver 

for sig, ligesom de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden. 

9. Formel kontinuitet: Primo balancen for regnskabsåret skal svare til ultimo balancen for det 

forgående regnskabsår. Denne er på samme måde som nr. 7: Konsistens linket sammen 

med niveau 2 om relevans- og validitetskriterierne.  

Overholdes ovenstående vil et regnskab blive aflagt i overensstemmelse med generalklausulen om 

det retvisende billede. Som et lille forbehold, siger ÅRL § 13 stk. 2. dog at ændring kan ske, 

såfremt der derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig for at 

overholde nye regler ved overgang til ny regnskabsklasse49. Regnskabsår, opstilling og 

klassifikation, konsolideringsmetode, indregningsmetode, målegrundlag, samt den anvendte 

monetære enhed må ikke ændres fra år til år (reel kontinuitet). Ændring kan dog ske, hvis der 

derved bedre opnås et retvisende billede, eller hvis ændringen er nødvendig for at overholde nye 

regler ved overgang til ny regnskabsklasse, ved lovændring, ved nye forskrifter i henhold til lov 

eller ved nye standarder efter § 136, § 11 stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse50.  

                                                
49

 Danskelove.dk/årl § 13, stk. 2 
50

 KPMG: ”Indsigt i årsregnskabsloven 2013/2014”, 2013/2014, 8. udgave, side 55 
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3.2 De to indregningsmetoder 

Efter første indregning af investeringsejendomme, skal en virksomhed ifølge IAS 40 pkt. 30 træffe 

beslutning om, hvilke af de to regnskabsmæssige metoder til indregning og måling af investerings-

ejendomme – kostpris eller dagsværdi – virksomheden vil benytte som regnskabspraksis for 

måling af sine investeringsejendomme. Det kræves som den overvejende hovedregel, at den 

valgte regnskabspraksis anvendes ensartet af alle virksomhedens investeringsejendomme, 

medmindre enkelte undtagelser er opfyldt, f.eks. at dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt jf. 

henvisninger til validitet51. 

3.2.1  Kostpris-modellen 

Kostpris metoden har tidligere været meget anvendt, og ses stadig som indregningsmetode i en 

del regnskaber, særligt ved regnskaber, hvor der er få informationsbrugere og hvor værdien af 

ejendommen tillægges en lavere betydning for investorerne. Kostpris er det beløb, der er ydet som 

vederlag for anskaffelsen af et aktiv, uanset om den er anskaffet fra en ekstern part eller helt eller 

delvist internt fremstillet. Kostprisen for et materielt anlægsaktiv omfatter købspris, samt alle 

omkostninger, der er direkte tilknyttet anskaffelsen frem til ibrugtagning af aktivet. Til kostprisen 

medregnes finansieringsomkostninger i forbindelse med købet af ejendommen, samt 

tinglysningsafgiften til staten og de omkostninger der måtte være til advokat- og anden 

rådgivningsbistand f.eks. til byggesagkyndig52.  

3.2.2  Dagsværdimetoden 

Den anden regnskabsmæssige metode til indregning og måling af investeringsejendomme er 

dagsværdimetoden. Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles i en velordnet 

transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet, hvilket vil sige i en handel mellem 

kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter53. Dette skal dermed forstås, som:  

 at den måles til den værdi, som den vurderes at have ved regnskabsårets afslutning.  

 at parterne skal være kvalificerede indebærer, at både køber og sælger skal have 

kendskab til ejendommen inkl. dens egenskaber, alternative anvendelsesmuligheder, samt 

markedsforholdene på målingstidspunktet.  

 Villigheden indebærer at begge parter frivilligt ønsker at indgå i en handel.  

 Endeligt indebærer uafhængighed at ingen af parterne må have et særforhold, som gør at 

transaktionsprisen adskiller sig fra de øvrige markedsforhold54. 
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Der findes internationale bestemmelser til opgørelse af dagsværdi. Den bedste opgørelse til at 

værdiansætte en investeringsejendom er jf. IAS 40, pkt. 45, hvis der er solgt en tilsvarende 

ejendom med samme beliggenhed og i samme vedligeholdelsesstand, som har samme 

huslejeindtægter (lejekontrakt), og øvrige vilkår som er de samme55. I praksis er der imidlertid 

aldrig to ejendomme, som er fuldstændig ens. Der vil altid være en forskel – hvis ikke det f.eks. er 

ejendommens alder, vedligeholdelsesstand eller størrelse, vil der som minimum altid være forskel 

på ejendommens beliggenhed. Et alternativ hertil er bestemmelse af værdien efter IAS 40 pkt. 46, 

hvor det tillades at sammenligne med ejendomme, der ikke er fuldt ud sammenlignelige, men at 

der reguleres for disse forskelle ved værdiansættelsen56. Af denne årsag anvendes der derfor flere 

forskellige værdiansættelsesmetoder af investeringsejendomme.     

3.2.2.1  Metoder til værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi 

Afsnittet her er en gennemgang af de dagsværdimetoder, som finder anvendelse i praksis. Det 

beskrivende, teoretiske afsnit vil fungere som udgangspunkt for afsnit 5-7’s analyse og diskussion 

af de faktorer og usikkerheder, der er i forbindelse med opgørelse efter dagsværdimodellerne. 

Bestemmelserne i IAS 40 pkt. 46 tillader endvidere dagsværdiopgørelser foretaget på grundlag af 

diskonterede pengestrømmeprognoser. I praksis foretages disse dagsværdiopgørelser ved brug af 

”den afkastbaserede model” eller ”DCF-modellen” (Discounted Cash Flow-modellen).  

Afkastbaserede (normalindtjeningsmodel) 

Den afkastbaserede model er en metode til måling af investeringsejendomme til dagsværdi. Her 

opgøres værdien på baggrund af ejendommens forventede driftsresultat/afkast (resultatet før 

renter) og et skønnet forrentningsafkast på den pågældende ejendom, der er fastlagt på basis af 

det generelle renteniveau og de individuelle forhold på den enkelte ejendom. Dagsværdien efter 

den afkastbaserede model kan beskrives med følgende formel: 

Dagsværdi    =    
                  

          
     +/- korrektion af særlige forhold 

Modellen inddeles i tre faser57:  

 Fase 1 – Ejendommens driftsafkast 

 Fase 2 – Ejendommens afkastkrav 

 Fase 3 – tillæg og fradrag  
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Fase 1: Ejendommens driftsafkast  

Driftsafkastet skal ses som et budget for de næste 12 måneder fra opgørelsestidspunktet. Det er 

derfor en god idé at have kendskab til ejendommen, så det er muligt at ligge et budget med 

udgangspunkt i denne viden. Den bedste metode hertil vil være at liste budgettet op i et regneark 

og eventuelt kigge på årsrapporter på ejendomme, som er sammenlignelige med dén, som skal 

måles. Driftsafkastet bør her som minimum indeholde følgende poster: 

Indtægter: Udgifter: 

 Lejeindtægter (markedsleje) 

 Tomgangsleje (markedsleje) 

 Øvrige lejeindtægter (markedsleje) 

 BRUTTOLEJE 

 

 Driftsudgifter (renovation, forsikring mm.)  

 Ejendomsskatter og afgifter 

 Administration 

 Udvendig vedligeholdelse 

 UDGIFTER I ALT 

Fase 2: Ejendommens afkastkrav 

Afkastkravet, som i DCF-modellen betegnes som forretningskravet, fastsættes ud fra en række 

samfundsmæssige, samt konjunkturbetingede forhold, såsom renteniveauet, høj- eller 

lavkonjunktur, og til dels på grundlag af den enkelte investeringsejendoms kvalitet (er der f.eks. 

vedligeholdelsesfrie bygninger), beliggenhed både nationalt men også lokalt, lejers bonitet, lejers 

opsigelses forhold og udbud, samt efterspørgsel på lige præcis den type ejendomme. 

Fastsættelsen af afkastkravet har stor betydning for ejendommens værdi, og selv ved mindre 

korrektioner får det en betydelig effekt på ejendommens værdi. Afkastkravet er et minimumsafkast 

for investorerne. 

Definition af afkastkravet: 

Et vigtigt element i dagsværdimetoden er afkastkravet, som skal repræsentere den forrentning på 

investeringen, som det må forventes, at en villig og uafhængig part vil kræve ved køb af 

ejendommen. Afkastkravet defineres altså som ejendommens benchmarkafkast fastsat til brug for 

den afkastbaserede model før reguleringer. Afkastkravet (oprindelig benævnt forrentningskravet, 

men betegnes herefter som afkastkrav) anvendt i terminalåret i DCF-modellen skal tolkes 

tilsvarende som afkastkravet til brug for den afkastbaserede model58. Ved de indledende to faser 

forsøger man i en værdiansættelse af en investeringsejendom at normalisere ejendommen, da der 

skal tages udgangspunkt i et normalt indtjeningsår.  
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Fase 3: Tillæg og fradrag 

Efter de to første faser er udarbejdet, skal det opgøres, om der skal ske tillæg eller fradrag for 

værdien. Nedenfor ses en liste af hvilke tillæg og fradrag, der evt. skal korrigeres for:  

 Fradrag for tab ved ikke udlejede lejemål (tomgang) 

 Tillæg/fradrag for periode indtil regulering til markedslejen træder i kraft 

 Fradrag for udgifter til opsat vedligeholdelse  

 Fradrag for istandsættelse/klargøring af ikke udlejede lejemål 

 Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægter af modtaget deposita og forudbetalt husleje. 

Dog skal det bemærkes at med det nuværende renteniveau, er der nok nærmere tale om et 

fradrag end et tillæg 

I fase 1 udarbejdes et driftsresultat, hvor der herunder fortages en række skøn i forhold til en 

normaliseret drift, hvilket typisk ikke afspejler den aktuelle situation for investeringsejendommen, 

der værdiansættes. Fase 1 er opgjort med udgangspunkt i at alle lejemål er fuldt udlejet. Dette er 

desværre ikke altid tilfældet, hvorfor det er nødvendigt at korrigere for de manglede lejeindtægter 

ved tomgang. I fase 3 reguleres der for fradrag og tillæg. Fradraget for tomgang i fase 3 beregnes 

indtil det forventes, at de tomme lejemål igen er udlejet. Reguleringen vedrørende markedslejen, 

som blev foretaget i fase 3, tager højde for det tidsmæssige perspektiv for, hvornår det forventes at 

lejeindtægter harmonerer med markedslejen på det specifikke lejemål. Hvis ikke-udlejede lejemål 

kræver klargøring før genudlejning, og det ikke er den tidligere lejer, der skal bekoste det, skal der i 

opgørelsen af ejendommens værdi desuden indregnes et fradrag til dækning af istandsættelsen. 

Dog skal det bemærkes, at det kun er fradrag til udgifter til istandsættelse, som gør lejemålet 

brugbart igen og ikke udgifter som dækker istandsættelse, der fører til stigende lejeindtægter.  

DCF-modellen 

DCF modellen er et alternativ til den afkastbaserede model, og rummer en del flere aspekter og 

gør det muligt, at indregne bestemte udgifter ind på netop de tidspunkter, hvor det er sandsynligt, 

at de opstår. Modellen går overordnet ud på at opgøre dagsværdien af ejendommen på baggrund 

af de forventede fremtidige pengestrømme fra driften, som tilbagediskonteres med investors 

diskonteringsrente. Diskonteringsrenten defineres som ejendommens nominelle forrentningskrav, 

dvs. benchmarksafkastkravet inkl. inflation. Afkastkravet efter den afkastbaserede model før 

regulering, er som udgangspunkt lig diskonteringsrenten fratrukket inflation59. I DCF-modellen ser 

man til dels på værdien, som er opstået fra pengestrømmene (driftsafkastet) i en budgetperiode og 

                                                
59

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af 
forrentningskrav”, 2013, side 7  



Per Nørgård Jensen Copenhagen Business School Speciale, HD-R 

 

 

25 

 

dels på et terminalår, der bestemmer værdien af ejendommens fremtidige perioder efter budget-

perioden. Beregningerne i DCF-modellen kan opdeles i følgende trin: 

 Trin 1: Bestemmelse af pengestrømme i budgetperioden 

 Trin 2: Tilbagediskontering af pengestrømmene fra budgetperioden til i dag 

 Trin 3: Bestemmelse af terminalværdi 

 Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 

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

værdier60. 

Trin 1: Pengestrømmene i budgetperioden 

Markedsværdien opgøres ud fra de samlede forventede fremtidige frie pengestrømme. Der laves 

en detaljeret budgettering for driften i hvert enkelt år. Budgetperioden bør som minimum være 5 år 

og gerne 10 år, så der er mulighed for at medtage investeringer til ombygning eller vedligeholdelse 

i budgetperioden61. De frie pengestrømme omfatter blandt andet: 

Indtægter omfatter følgende poster: Udgifter omfatter følgende poster: 

 Lejeindtægter for boliglejemål 

 Lejeindtægter for parkeringspladser, garager 

mv. 

 Indtægter fra evt. møntvaskeri 

 Lejereguleringer, hvis lejen forventes at kunne 

hæves 

 Forretning af deposita  

 Vicevært, administration, ejendomsskatter, 

forsikringer 

 Investeringer, der skal til for at kunne hæve lejen 

 Øvrige investeringer f.eks. etablering af 

parkeringsplads eller legeplads 

 Forventede omkostninger til tomgang i 

ejendommen  

 Udgifter til vedligeholdelse  

Trin 2: Tilbagediskontering af pengestrømmene fra budgetperioden  

For at kende ejendommens værdi skal pengestrømmene i budgetperioden fra hvert enkelt år 

tilbagediskonteres til nutidsværdi, som er udgangspunktet. For at kunne tilbagediskontere 

fastsættes en diskonteringsrente, som afhænger af ejendomsrelaterede og makroøkonomiske 

faktorer. Diskonteringsrenten kan dog ikke direkte sammenlignes med afkastkravet, som i den 

afkastbaserede model bl.a. fordi der er inkluderet inflation i DCF-modellen, og fordi DCF-modellen i 

højere grad tager hensyn til forskellige risici i budgetperioden end den afkastbaserede model gør62.  
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 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 
2006, side 7-9  
61

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 
2006, side 7 
62

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 
2006, side 8 



Per Nørgård Jensen Copenhagen Business School Speciale, HD-R 

 

 

26 

 

Trin 3: Terminalværdi 

Efter budgetperioden antages det, at de frie pengestrømme vil være konstant. Værdien vil herefter 

blive opgjort i et terminalår, hvor pengestrømmene her vil være et udtryk for den gennemsnitlige 

værdi i fremtidige år. Værdien af ejendommen i terminalåret findes ved at bruge et afkastkrav, som 

det også ses i den afkastbaserede model uden inflation. 

Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi 

Terminalværdien skal, ligesom pengestrømmene, tilbagediskonteres vha. tilbagediskonterings-

renten. 

Trin 5: Ejendommens værdi 

Ejendommens værdi er summen af de samlede tilbagediskonterede pengestrømme, samt det 

tilbagediskonterede i terminalværdien63. 

Valuarvurdering 

Som alternativ til ovenstående metoder findes valuarvurderingen, som helt enkelt er en 

fagvurdering af en valuar. Såfremt en ekstern valuarvurdering fra en vurderingsmand benyttes i 

værdiansættelsen af en investeringsejendom, er der nogle kriterier, man skal være særlig 

opmærksom på. Herunder er det vigtigt at ejendommen bliver vurderet ud fra de faktiske forhold så 

tæt på balancedagen som muligt. Årsagen til dette er, at ejendomsmarkedet, særligt de seneste 10 

år, har været meget omskifteligt, hvorfor forudsætningerne, som ligger til grund for en værdi-

ansættelsen og også det ønskede afkastkrav, kan ændre sig væsentligt på kort tid. Der kan ikke 

tages hensyn til effekter af fremtidige udbygninger eller modernisering af ejendommen. For at sikre 

en ensartet kvalitet af eksterne vurderinger, er der udarbejdet en international vejleding for, 

hvordan man som professionel aktør vurderer fast ejendom. Disse anbefalinger kaldes i daglig tale 

”Red Book”. Ved anvendelse af denne sikrer man en høj grad af troværdighed og validitet fra den 

eksterne valuar. Vejledningen forklarer en række af alle de usikkerheder, der findes i forbindelse 

med vurdering af investeringsejendomme. Usikkerheder vil blive beskrevet nærmere i afsnit 6. 

4. Det retvisende billede 

Årsrapportens overordnede målsætning er at formidle informationer om virksomhedens ressourcer, 

og hvordan disse forvaltes af virksomhedens ledelse, til brug for interessenterne. Ifølge ÅRL § 12, 

stk. 2. pkt. 1 skal årsrapporten udarbejdes således, at den støtter regnskabsbrugerne i deres 

økonomiske beslutninger. Det er derfor vigtigt at regnskabsbrugerne får informationsbehovet 

dækket ved at læse regnskabet og at værdiansættelsen giver et retvisende billede.  
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Erhvervsstyrelsen har de senere år imidlertid haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme ift. erhvervs- og beboelsesejendomme. Årsagen til dette fokus har været 

den usikkerhed på markedet som finanskrisen har medført, herunder faldende priser. Erhvervs-

styrelsen har i forbindelse med dette, i et notat om måling af ejendomme fra 2009, kunnet 

observere betydeligt overvurderede ejendomme i regnskaberne i forhold til korrekt anvendelse af 

regnskabsreglerne64. Dette indebærer at regnskabsbrugerne har fået forkert information omkring 

værdien af ejendommen. En sådan fejlinformation kan have mange forskellige implikationer, hvoraf 

kan nævnes at pengeinstitutterne måske har givet et for højt udlån; eller at investor har investeret i 

en ejendom, som denne måske troede, var en god og sikker investering, men som viste sig at 

være overvurderet på diverse faktorer. – Disse vil blive gennemgået i afsnit 6. I begge tilfælde kan 

investor ende med at have betalt en overpris for denne fejlinformation. 

Erhvervsstyrelsens notat konstaterer endvidere, at kvaliteten af virksomhedernes indregning og 

måling kunne være bedre, og at enkelte virksomheder ikke overholder eller lever op til ÅRLs krav 

til indregning og måling af ejendomme65. Det vurderes at Erhvervsstyrelsen til dels kan have ret i 

deres betragtning, idet virksomhederne ikke laver fyldestgørende værdiansættelser til at indregne 

ejendommenes værdi til brug for indregning i årsregnskaberne. For derfor at kunne give det 

retvisende billede, analyseres nedenfor i afsnit 5 de forskellige værdiansættelsesmetoder, og i 

afsnit 6 faktorer der påvirker værdiansættelsen og afsnit 7 følsomhedsanalyser.   

5. Komparativ analyse af metoder til indregning og måling af 

investeringsejendomme  

Ved den første indregning af en investeringsejendom skal ejendommen lovmæssigt måles til 

kostpris. ÅRL tillader efterfølgende at investeringsejendomme kan måles til enten kostpris eller 

dagsværdi. Kostpris anvendes i det præstationsorienterende regnskabsparadigme, mens 

dagsværdi bruges i det formueorienterende regnskabsparadigme. ÅRL tillader altså et valg for 

virksomheden om måling både efter det præstations- og formueorienterende regnskabsparadigme.  

Valget mellem kostpris og dagsværdi har imidlertid igennem tiderne været genstand for megen 

diskussion om, hvilken metode der har været bedst til indregning og måling af investerings-

ejendomme. Afsnittet vil først gennemgå metoderne enkeltvis, hvorunder der opstilles fordele og 

ulemper. Hernæst analyseres de komparativt og det gennemgås, hvordan diskussioner har 

påvirket valget af metode gennem tiden.  

                                                
64

 Erhvervsstyrelsen: ”Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme” 3. april 2009 
65

 Erhvervsstyrelsen: ”Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme” 3. april 2009 



Per Nørgård Jensen Copenhagen Business School Speciale, HD-R 

 

 

28 

 

5.1 Analyse af måling til kostpris 

I følgende afsnit analyseres kostprisen og udregnes på Silkeborg casen. 

Kostprismodellen har, som beskrevet i afsnit 3.3.2, som udgangspunkt at værdiansætte til den 

historiske kostpris, som blev opgjort ved anskaffelsestidspunktet for ejendommen, på baggrund af 

de faktiske afholdte omkostninger. Dette konkrete grundlag for værdiansættelsen giver den største 

grad af troværdighed, idet kostprisen, såfremt der er tale om en transaktion mellem to villige, 

kvalificerede og indbyrdes parter, må forventes at leve op til kravene om fuldstændig neutralitet og 

fejlfrihed66.  

Denne metode har tidligere været meget anvendt, og ses stadig som indregningsmetode i en del 

regnskaber. Dette er især tilfældet ved regnskaber, hvor der er få informationsbrugere og hvor 

værdien af ejendommen tillægges en lavere betydning for investorerne f.eks. i et interessentskab 

med op til 10 interessenter, hvor dét at regulere værdien på ejendommen i regnskabet ikke har stor 

betydning. Et andet eksempel kunne være en mindre udlejningsejendom såsom forældrekøbs-

lejligheder, hvor det ikke giver meget mening at opgøre værdien efter dagsværdien, da det 

primære formål med et sådan køb er at hjælpe børnene. Dermed er det primære fokus ikke om 

værdien på lejligheden/ejendommen er indregnet til dagsværdi på balancedagen. Værdien har her 

en mindre betydning, og er derfor kun noget sekundært for regnskabsbrugeren.  

Herudover skal det nævnes at det, for nogle regnskabsbrugere, kan skabe en del forvirring, hvis 

der er for store udsving på den indregnede værdi af en ejendom. Forvirringen opstår ved, at der vil 

være nogle, som har den overbevisning, at den indregnede dagsværdi rent faktisk afspejler prisen 

på, hvad ejendommen kan handles for her og nu. Sættes dette i den nuværende kontekst, hvor 

priserne i de større byer som København, Århus, Ålborg og Odense har svinget de sidste 5-7 år 

med både store fald i priserne og særdeleshed meget store prisstigninger de seneste 2-3 år, hvor 

vi har oplevet tocifret procentuelle stigninger, kan det være enormt svært at finde dagsværdien og 

derfor kan en sådan overbevisning om, at dagsværdien afspejler prisen, hvis den skal sælges her 

og nu, i visse tilfælde vise sig at være langt fra sandheden – alt efter om man på pågældende 

tidspunkt evt. rammer et opsving eller en nedgang.    

Tillæg og fradrag 

Ved denne metode måles ejendommen til kostpris med fradrag af akkumulerende af- og 

nedskrivninger. Hvilket betyder at det er muligt at afskrive linnært over aktivets brugstid. Det er ikke 

en mulighed at tillægge kostprisen en opskrivning jf. figur 4 afsnit 3.1, hvilket indebærer at det ikke 

er muligt at værdiregulere ejendommen i regnskabet. 
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Hvis der i ejertiden udføres ombygning og forbedringer på ejendommen, som måles til kostpris 

tillægges disse den regnskabsmæssige værdi. Tillægget tager udgangspunkt i de faktiske afholdte 

omkostninger, hvorfor værdistigningerne vil have en høj troværdighed, da disse kan dokumenteres 

ved hjælp af betalte regninger til håndværkere. Har ejeren selv udført forbedringerne, vil det være 

nødvendigt at forholde sig kritisk til de enkelte forbedringer, for at opnå så høj troværdighed som 

muligt. Det er vigtigt at skelne mellem forbedringer og vedligeholdelsesomkostninger, idet 

vedligeholdelsesomkostninger er fradragsberettiget og fradrages i det år, de er udført.  

Ved kostprismodellen foretages der afskrivninger, som skal afspejle værdiforringelsen på 

investeringsejendommen. Afskrivningerne er baseret på skøn i forhold til ejendommens brugstid, 

restværdi og afskrivningsmønstret jf. hvad afskrivningsloven tillader på bygninger67. Investerings-

ejendomme med boligudlejning kan der ikke fortages afskrivninger på, kun på installationer.   

Brugstiden af en investeringsejendom kan være vanskelig at afgøre, idet der er flere underliggende 

faktorer som spiller ind. Det vil imidlertid ofte være muligt at foretage et kvalificeret skøn ud fra 

ejendommens type og beliggenhed. Således vil en boligudlejningsejendom bygget at mursten 

antages at have en længere levetid end eksempelvis en minkhal opført af stålplader, da det må 

forventes at sidstnævnte vil være udsat for større slid. Det er forudsat at investeringsejendommens 

brugstid svarer nogenlunde overens med den fysiske levetid, hvilket ikke altid er tilfældet, hvis 

virksomheden har planer om at afhænde ejendommen videre. 

Forsigtighed skaber undervurderingsrisiko 

Komparativt set må kostprismodellen anses for at være meget forsigtig, da den regnskabs-

mæssige værdi som udgangspunkt altid vil ligge lavere eller på niveau med værdien ifølge de 

øvrige værdiansættelsesmetoder. Konsekvensen af kostprismodellens forsigtighed er, at 

målingsmetoden kan give risiko for, at værdien af investeringsejendommen er undervurderet. Det 

skyldes, at der ikke tages højde for prisændringer i markedet for ejendomme. Som illustreret i figur 

7 nedenfor kan det ses, at der over årene fra 1992 til 2013 har været en betydelig stigning i 

prisniveauet. 

I prisindekset fra Danmarks Statistik nedenfor er det imidlertid ikke beskrevet, hvorvidt der er taget 

højde for inflation. Selv hvis tallene ikke er renset for inflation, er der alligevel stadig en jævn støt 

stigning i priserne.  
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Figur 7 – Priser for investeringsejendomme 1992-201368  

 

På baggrund af den regnskabsmæssige værdi opgjort til kostprismetoden, kan det give problemer i 

forhold til relevansen for regnskabsbrugeren, da der er en stor risiko for en undervurdering. Dette 

er problematisk for informationsværdien, hvorfor nytteværdien for regnskabslæseren begrænses. 

Baseret på argumentation om, at den aktuelle værdi, dagsværdien af et aktiv, er den bedste 

indikator for den fremtidige værdi i en omskiftelig verden69. I et volatilt ejendomsmarked, som det 

har været det sidste årti i Danmark, er kostprismodellen ikke særlig anvendelig i forhold til kravene 

om relevans. Derudover giver forsigtigheden, som er forbundet med måling til kostpris for 

ejendomme, problemer i forhold til troværdigheden i præsentationen i regnskabet. 

FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) har lavet en regnskabsvejledning for B- og C- 

virksomheder, hvori de fremsætter krav om noter i regnskabet. ”Hvis investeringsejendommene er 

målt til kostpris med fradrag af afskrivninger og nedskrivninger, skal dagsværdien efter denne 

vejledning oplyses i noterne, ligesom der i anvendt regnskabspraksis skal gives oplysning om 

forudsætninger og anvendte afkastkrav for de forskellige typer ejendomme”70. Årsagen til at kravet 

om dagsværdien skal opgøres og medtages i noter til regnskabet, skyldes nødvendigheden i at 

imødekomme kriteriet om relevans, så regnskabsbrugerne bedre kan foretage en vurdering af 

ejendomme. I forlængelse heraf vurderes det, at kostprismodellen ikke opfylder aktualitetskriteriet, 

idet modellen ikke afspejler den aktuelle ejendomsværdi. 
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Silkeborg Case - udregning 

Som beskrevet ovenfor udregnes kostprisen som anskaffelsessum plus tillæg og fradrag. Nedenfor 

ses udregningen med data fra Silkeborg casen. Anskaffelsessummen er her sat som udbudsprisen 

jf. bilag 1. Tingslysningsomkostningerne (afgiften til staten) er sat jf. bilag 1. Købsomkostninger 

dækker over advokatbistand og er individuelt fra køber til køber, men her sat til 20.000kr. 

Finansieringsomkostninger er ligeledes individuelt fra køber til køber, men her vurderet til 65.000kr, 

da dette vurderes rimeligt for stiftelsesprovision, dokumenter m.m. for sådan en type ejendom. 

Tabel 1 – Eksempel på udregning af kostprisen med data fra Silkeborg case 

Anskaffelsessum på ejendom                                    

Tinglysningsomkostninger 

Købsomkostninger                                              

Finansieringsomkostninger 

9.950.000 

30.680 

20.000 

65.000 

 

 

 

10.065.680 

Delkonklusion 

Overordnet set har kostprismodellen den fordel, at det er utrolig let at opgøre kostprisen til 

indregning i regnskabet. Havde priserne på investeringsejendomme ikke ændret sig igennem flere 

år, havde kostprismodellen også givet et validt og troværdigt udgangspunkt i form af den historiske 

anskaffelsespris. Da dette imidlertid ikke er tilfældet opfylder modellen, som en stor ulempe, ikke 

aktualitetskriteriet.  

Metoden vurderes endvidere ikke at have en hensigtsmæssig relevans til at videregive oplysninger 

til regnskabsbrugeren, hvilket er nødvendigt for informationernes nytteværdi og dermed opfyldes 

begrebsrammen ikke. I et illikvidt marked som ejendomsmarkedet må antages at være, er det 

nemlig afgørende for eventuelle købere, at det grundlag de har for at vurdere deres investering har 

stor grad af troværdighed.    

5.2 Analyse af dagsværdimetoden 

I følgende afsnit analyseres de forskellige dagsværdimetoder og udregnes på Silkeborg casen. 

Jævnfør teoriafsnit 3.1 er det pr. 1. januar 2016 ikke længere et krav at virksomheden har 

investeringsejendommen som hovedaktivitet. Dette betyder, at alle virksomheder der besidder 

investeringsejendomme, kan vælge at måle investeringsejendomme til dagsværdi med værdi-

regulering over resultatopgørelsen71. Dog blev ÅRL i 2015 skærpet ift. oplysningskravene vedr. 

metoder og forudsætninger for dagsværdi. Det har hidtil været et krav at noteoplyse om forud-

sætninger for den beregningsmetode, der er anvendt ved værdiansættelse af investerings-
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ejendomme til dagsværdi. Efter skærpelsen skal der oplyses om de værdiansættelsesmodeller og 

–teknikker, der er anvendt ved opgørelsen af dagsværdien. Såfremt der er anvendt DCF-modellen 

eller den afkastbaserede model, skal dette fremgå entydigt af anvendt regnskabspraksis. Her skal 

oplysninger om budgetperioder m.v. også fremgå72.   

Som det endvidere fremgår af figur 4 i afsnit 3.1 indregnes dagsværdien på to forskellige måder, 

alt efter om det er ÅRL § 41 eller ÅRL § 38. I § 41 indregnes værdireguleringen som direkte post i 

egenkapitalen og placeres under egenkapitalen som en bunden reserve minus afskrivninger. I § 38 

indregnes værdireguleringen i resultatopgørelsen og placeres under egenkapitalen som en fri 

rerserve73.  

Fordelen ved dagsværdimetoden er, at den giver en vurdering af, hvad ejendommen er værd i dag, 

modsat den historiske kostpris. Muligheden for at måle investeringsejendommen til dagsværdi 

udspringer af et ønske om, at øge relevansen af information i årsrapporten til gavn for regnskabs-

brugeren. Samlet set kan oplysningskravene betragtes som en hensynstagen til regnskabs-

brugerens informationsbehov, idet oplysninger om bl.a. forudsætninger for værdiansættelse giver 

regnskabsbrugeren mulighed for, at vurdere rimeligheden af ledelsens skøn. Oplysningskravene 

øger således nytteværdien af regnskabet gennem en mere troværdig repræsentation. 

Usikkerheden omkring dagsværdier har medført at der gennem årene har været anvendt forskellig 

praksis for opgørelse af dagsværdi, hvilket har reduceret sammenligneligheden af oplysningerne i 

regnskabet74. Som reaktion på denne problemstilling udsendte IASB i 2011 en ny standard: IFRS 

13 ”Fair Value Measurement”, som samler vejledningen om måling af dagsværdi af såvel aktiver 

som forpligtelser i én standard, hvormed der sikres en ensartet definition af dagsværdi på tværs af 

de øvrige standarder, for at tage hensyn til regnskabsbrugerne75. På samme måde har 

Ejendomsforeningen Danmark udviklet anbefalinger til dagsværdimodellerne til gavn for ledelsen.       

 
5.2.1  Analyse af den afkastbaserede model  

Den afkastbaserede model er en meget anvendt model til at finde dagsværdien på en investerings-

ejendom. Fordele ved modellen er, at den er simpel at anvende, da den er overskuelig og helt 

ukompliceret til vurdering af værdien på en ejendom. Herudover kræver modellen ikke de store 

ressourcer eller inputs til opgørelsen. Den er som beskrevet i teoriafsnit 3.2.2 opdelt i tre faser, 

som analyseres nedenfor og udregnes efterfølgende på Silkeborg casen.   
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 PwC, ”Ændringer til årsregnskabsloven 2015” https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-
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Fase 1: Ejendommens driftsafkast 

Modellen er bygget op omkring investeringsejendommens driftsafkast i et ”normalt” driftsår. Det er 

også heraf navnet på modellen er opstået. Det vurderes at være forholdsvis enkelt at opgøre 

huslejen, da lejeindtægterne fra en investeringsejendom ofte er givet ud fra de underliggende 

lejekontrakter, som er knyttet til lejemålet. Samtidig er driftsomkostningerne typisk de samme år 

efter år, hvorfor der, med andre ord, tages udgangspunkt i historiske tal.  

Driftsomkostningerne er de omkostninger som ikke dækkes af lejerne, hvilket bl.a. kan være 

skatter og afgifter, forsikringer, renovation, vicevært mv. Vedligeholdelsesomkostningerne opgøres 

typisk på baggrund af tidligere års faktiske omkostninger afholdt til vedligeholdelse og reguleret i 

forhold til forventninger til de kommende år. Denne opgørelsesform udspringer af, at vedlige-

holdelsesomkostningerne, som medtages i beregningen af dagværdimetoden, skal afspejle de 

gennemsnitslige omkostninger i fremtiden. Omkostningerne som er forbundet til administration skal 

også medtages i beregningen for driftsafkastet. Dette beløb kan være vanskeligt at bestemme, 

hvis virksomheden selv er ansvarlig for administrationen, da dette er en allokering af omkostninger. 

Som tommelfingerregel skal man regne med 2.500 kr. pr. lejemål for administration. Ved brug af 

opgørelsen skal der reguleres, så det er markedslejen som anvendes i indtægtsgrundlaget, hvilket 

gøres ved at sammenligne, hvad andre huslejer for lignede ejendomme typisk ligger på. Alt andet 

lige vil troværdigheden være høj ved denne opgørelse, særligt hvis driftsoverskuddet igennem flere 

år har ligget nogenlunde konstant. Driftsafkastet kan opgøres efter følgende model: 

Tabel 2 – Opgørelse af driftsafkast 

+ Årlig lejeindtægt iflg. Lejekontrakt 

+/- Regulering til forventet markedsleje 

+ Skønnet årlig markedsleje i tomme lejemål 

- Gns. Årlig vedligeholdelsesomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

- Ejendomsskatter, afgifter og andre omkostninger 

= Budgetteret driftsafkast 

                                    Kilde: egen tilvirkning  

En af forudsætningerne for at bruge den afkastbaserede model er at ejendommen, som vurderes, 

skal give et stabilt afkast de fremtidige år, samt at alle øvrige faktorer som spiller ind, skal holdes 

konstante. Dette faktum vurderes imidlertid også at være en af ulemperne ved modellen, idet det 

er svært at afgøre om et år er stabilt. Den afkastbaserede model er således meget statisk, hvilket 

betyder at den ikke er særligt velegnet til større erhvervsejendomme med flere lejemål, da det her 

bliver kompliceret at regulere for faktorer som markedsleje. Modellen egner sig endvidere heller 
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ikke til projektejendomme, hvor det kan være svært at fastlægge de fremtidige investeringer til 

f.eks. moderniseringer. Derimod er modellen velegnet til nyere boligejendomme, hvor man kender 

omkostningerne til vedligeholdelse, skatter, forsikringer mv. altså ejendomme med en stabil drift.  

Fase 2: Fastsættelse af afkastkrav 

Afkastkrav fastsættes ved hver enkelt ejendom, som skal værdiansættes. Denne forudsætning skal 

revurderes hver gang ejendommen skal værdiansættes på ny, hvilket oftest er ved regnskabsårets 

afslutning. Afkastkravet skal afspejle markeds- og risikoforholdene ved den enkelte ejendom på 

værdiansættelsestidspunktet. For at kunne afspejle dette, fastsættes afkastkravet ud fra en række 

forudsætninger såsom samfundsmæssige, konjunkturbetingede, samt en række individuelle 

kvalitetsbestemte forhold for den enkelte ejendom. Ved fastsættelse af afkastkravet skal alle 

nedenstående forhold derfor tages med i betragtning, for at finde et passende afkastkrav: 

Ved de samfundsmæssige og konjunktur 

betingede forhold kan nævnes: 

De individuelle kvalitetsforhold til den 

enkelte investeringsejendom:  

 Høj- eller lavkonjunktur 

 Renteniveau 

 Ejendommens beliggenhed 

 Ejendommens stand 

 Lejernes bonitet 

 Lejekontrakter herunder uopsigelig for lejere 

mv. 

 Lejeregulering   

 Alternativer til anvendelse af lejemål 

Samfundsmæssige og konjunktur betingende forhold: 

Konjunkturforhold er afgørende faktorer, eftersom der ved en høj inflation eller tendens til 

højkonjunktur vil være beskedne forventninger til afkastkravet. Omvendt vil en periode med 

lavkonjunktur betyde at afkastet vil ligge lidt højere. 

Ved fastsættelsen af afkastkravet har renteniveauet endvidere en stor betydning, da renteniveau 

og afkastkravet følges ad. Det vil sige, at når der er tale om en stigende rente, vil det typisk trække 

afkastkravet i opadgående retning, hvilket vil betyde en lavere værdi for ejendommen. Modsat vil 

en faldende rente trække afkastkravet i nedadgående retning, og dermed øge værdien af 

ejendommen. Det anbefales at den rente, der har betydning for afkastet, bør være den lange 

obligationsrente, der danner grundlag for fastansættelsen af afkastet på en investeringsejendom. 

Årsagen til dette er, at det typisk er investorenes alternative investeringsmulighed.     
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Individuelle kvalitetsforhold: 

Beliggenheden har stor betydning for de fremtidige udlejnings/genudlejningsmuligheder, da en god 

beliggenhed er med til at gøre lejemålene mere attraktive, hvilket naturligvis fremmer udlejnings-

mulighederne for en ejendom. Når der er større sikkerhed omkring disse forhold, er investorerne 

også villige til at acceptere et mindre afkastkrav. Ejendommens beliggenhed kan også påvirkes af 

samfundsmæssige forhold, eftersom en god beliggenhed er mindre konjunkturfølsom, end en 

ejendom med en dårlig beliggenhed. Den dårlige beliggenhed har endvidere større risiko for, at der 

opstår tomgangsperioder i forbindelse med lavkonjunktur end en ejendom med god beliggenhed. 

Ejendommens stand har en særlig stor betydning for vurderingen af afkastkravet. Ved nye 

ejendomme anses et mindre afkast som investor, som værende acceptabelt idet risikoen for skjulte 

fejl eller vedligeholdelsesomkostninger, i den nære fremtid, ikke er særlig sandsynlig. Er der 

omvendt tale om en gammel, slidt ejendom, hvor det er sandsynligt, at der kan komme en del 

udgifter til vedligeholdelse, anbefales det, at man som investor bør have med i sine overvejelser 

omkring afkastkravet, at det vil afspejle sig i et højere afkastkrav.  

Ved lejernes bonitet menes der lejernes evne til at betale husleje nu og i fremtiden. En solid lejer 

med god økonomi er langt at fortrække, frem for en lejer med dårligere evne til at betale leje til 

tiden. Der er lavere risiko for at en lejer, med god økonomi, ikke kan betale end en med dårlig, 

hvorfor det også har betydning for ansættelsen af afkastkravet.  

Vilkårene i lejekontrakter har ligeledes betydning for afkastkravet, idet en lejekontrakt med lang 

uopsigelighed og med en indlagt, fast lejeregulering, må vurderes at have en lav risiko. Dér hvor 

der er en sikker indtjening vil det påvirke afkastkravet i nedadgående retning. Lejekontrakter, som 

er tættere på uopsigelighedens udløb, er mere risikofyldte. Beboelsesudlejning med kort 

opsigelighed må også antages at være forbundet med en stor risiko, hvilket betyder at 

afkastkravet, på netop den type ejendomme, bør ligge en anelse højere end ellers. 

Reguleringen på lejen har endvidere også en stor indflydelse på afkastkravet. Bliver lejen reguleret 

i henhold til lejekontrakten, er investor nemlig villig til at acceptere et lavere afkast. Omvendt står 

der intet i lejekontrakten, om at lejen skal reguleres, bør afkastet være højere, end hvis der blev 

reguleret. Ift. alternativ anvendelse af ejendomme, vil fleksible ejendomme uden nogen form for 

restriktioner altid være nemmere at finde nye lejere til, hvilket er med til at nedbringe afkastkravet. 

Er der tale om ejendomme af særlig karakter f.eks. ejendomme udlejet til byggemarkeder, er der 

begrænsninger for anvendeligheden til andre brancher. Dette gør det sværere at få genudlejet, 

hvis lejemålet skulle blive sagt op. Dermed må disse ejendomme regnes for at skulle have et 

større afkastkrav.  
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Fase 3: Tillæg og fradrag 

Tredje fase i den afkastbaserede model omfatter tillæg og fradrag til den beregnede dagsværdi. 

Tillægget og fradraget bliver ikke påvirket af afkastkravet, da det tillægges som et fast beløb, og 

ikke skal kapitaliseres på nogen måde. Den tredje fase gør det muligt at lave tillæg/fradrag for 

perioden indtil regulering af markedslejen i en ellers meget statisk model. Disse korrektioner er i 

høj grad præget af skøn, hvilket imidlertid giver problemer i forhold til troværdigheden og det 

retvisende billede. Det er derfor svært at opfylde kravene fuldstændighed ved reguleringerne. Et 

typisk fradrag i modellen er, hvis der er lejemål som står tomme, og som kræver istandsættelse før 

en genudlejning.  

Silkeborg case – udregning 

Som beskrevet ovenfor udregnes dagsværdien vha. den afkastbaserede model ud fra ejendoms-

mæglerens indtægter og udgifter, samt afkastkrav (opgjort til 6,2 % afrundet pga. bilag 1 opgør 

startforrentning) jf. salgsopstilling i bilag 1: 

Tabel 3 - Eksempel på den afkastbaserede model med data fra Silkeborg case   

Fase 1                                                                                                                                             .   

Indtægter: 

Lejeindtægter (markedsleje)      795.000 

Tomgangsleje (markedsleje)                 0 

Øvrige lejeindtægter p-pladser(markedsleje)                0 

BRUTTOLEJE       795.000 

Udgifter: 

Driftsudgifter (renovation, forsikring, mm.)       40.000 

Vicevært         18.000 

Ejendomsskatter og afgifter        52.000 

Administration         30.000 

Udvendig vedligeholdelse        37.000 

UDGIFTER I ALT       177.000 

 

NETTOLEJE       618.000 

 

Fase 2                                                                                                                                             .     

Afkastkrav:  6,2 % (afrundet) 

Værdi før reguleringer (618.000/6,2) x 100  9.968.000 (afrundet)  

Værdi af ejendom    9.968.000  

Fase 3                                                                                                                                             .                                     

- Udskudt vedligeholdelse                            0 

+Ekstra leje for særindretning                 0 

- Fradrag for tomgangsperiode                                                           0 

- Udgifter til klargøring af ledige lejemål                0 
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Tillæg og fradrag i alt                 0 

 

Beregnet dagsværdi af ejendom                                       9.968.000    

Kilde: egen tilvirkning  

Da det ikke vides hvilke reguleringer, der ligger til grund for salgsopstillingen, antages det at dette 

ikke har været udregnet af ejendomsmægler. Derfor vil dette ikke indgå i ovenstående. 

Delkonklusion  

Den afkastbaserede model konkluderes at have flere elementer som ikke er optimale ved 

opgørelsen af værdien af en investeringsejendom. Der vil f.eks. altid være en grad af skøn i 

forbindelse med opgørelsen af dagsværdien, hvilket også vil skabe usikkerhed om troværdigheden 

af vurderingen. Usikkerheden om opgørelsen af afkastkravet er et andet element, som ikke er 

optimalt og dermed en ulempe ved den afkastbaserede model. Men såfremt afkastkravet opgøres 

korrekt, og der har været stabile år, og udsigten til efterfølgende år også bliver stabile, vurderes 

modellens troværdighed alligevel at være høj. Kravet om relevans opfylder modellen dog i høj 

grad, idet der er tale om en beregnet dagsværdi på baggrund af de forventede fremtidige drifts-

afkast. Ser man teoretisk på modellens forskellige elementer, synes det kompliceret og 

tidskrævende at skulle undersøge de mange elementer. I praksis konkluderes modellen imidlertid 

at være simpel, og som en fordel kræver det ikke mange ressourcer at opgøre dagsværdien med 

denne model, da man som fagperson ofte har eksisterende viden inden for disse områder. Det 

sværeste i modellen er at finde ud af, hvad afkastet skal sættes til, da det som tidligere nævnt, har 

store konsekvenser for værdien af investeringsejendommen, hvis afkastet ikke stemmer overens 

med virkeligheden. Det er således nødvendigt at se på modellens enkelte inputs for at kunne sige 

noget om dens relevans og troværdighed. 

5.2.2  Analyse af DCF-modellen  

I DCF-modellen ser man jf. teoriafsnit 3.2.2 dels på den værdi, der er opstået af pengestrømmen 

fra en typisk 10-årig budgetperiode, og dels på et terminalår, der bestemmer værdien af 

investeringsejendommen efter budgetperioden, heraf terminalværdien.  

DCF-modellen er oprindelig opdelt i fem forskellige trin, på samme måde som den afkastbaserede 

model er opdelt i faser. Det vurderes imidlertid at det, i denne opgave tilføjede trin, som nu er 

indsat som trin 2 er et nødvendigt trin, for at kunne udarbejde værdiansættelsen ved DCF-

modellen. Dette anses som en helt grundlæggende forudsætning for at lave DCF-modellen, 

hvorfor det her konkluderes at denne bør indgå, ligesom den også indgå i den afkastbaserede 

models fase 2 – bestemmelse af afkastkrav. Tilføjes denne til DCF-modellen vurderes det, at en 

mangel ved denne model opvejes og modellen dermed bliver stærkere. Det anbefales derfor at 

beregningerne i DCF-moddelen kan opdeles i følgende trin: 
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 Trin 1: Bestemmelse af pengestrømme i budgetperioden 

 Trin 2: Fastsættelse af nominel diskonteringsfaktor (real diskonteringsfaktor + inflation) 

 Trin 3: Tilbagediskontering af pengestrømmen til nutidsværdi 

 Trin 4: Bestemmelse af terminalværdi 

 Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdi 

 Trin 6: Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede 

værdier 

Trin 1 - Bestemmelse af pengestrømme i budgetperioden 

DCF-modellen tager udgangspunkt i de frie pengestrømme fra ejendommens drift tilbage-

diskonteret med den nominelle diskonteringsfaktor. Som nævnt i teoriafsnittet benyttes en budget-

periode på 10 år, hvor de forventede fremtidige pengestrømme opgøres for hvert år. De forventede 

fremtidige pengestrømme er et udtryk for de forventede ind- og udbetalinger for den oplyste 

periode. Pengestrømmene fra ejendommens drift er et resultat af indtægter og omkostninger altså 

driftsoverskuddet76. Budgetperioden skal fastsættes således at igangværende investeringer og 

deres effekt kan nå at blive indregnet inden budgetperioden udløber. Dette betyder at budget-

perioden skal være tilstrækkelig lang til, at pengestrømmene i ejendommen er blevet stabile og 

potentialet fra investeringen er slået igennem. Eksempel på pengestrømsopgørelse ses i tabel 4. 

Bemærk at der i budgetperioden er brugt en inflation på 1,3 % årligt i hele perioden. 

Tabel 4 – Eksempel på pengestrømsopgørelse med data fra Silkeborg case 

Pengestrømsopgørelse: 
        

      
Inflation 1,3 % 

(alle tal i 1.000 kr.) 
            

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 
 

Terminal 
år 

             Lejeindtægter 795 805 816 826 837 848 859 870 882 893 
 

905 

Andre indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Tomgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Bruttoleje  795 805 816 826 837 848 859 870 882 893 
 

905 

             Driftsudgifter 55 56 56 57 58 59 59 60 61 62 
 

63 

Ejendomsskatter og 
afgifter 52 53 53 54 55 55 56 57 58 58 

 
59 

Ejendommens andel af 
el/varmeudgifter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
3 

Administration 30 30 31 31 32 32 32 33 33 34 
 

34 

udvendig 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42 
 

42 

                                                
76

 Sørensen, Ole: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse -En praktisk tilgang”, 2012, 4. udgave, side 36-37 
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vedligeholdelse 

Indretning/ 
investeringer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Udgifter i alt 177 179 182 184 186 189 191 194 196 199 
 

201 

             Pengestrømme 618 626 634 642 651 659 668 676 685 694 
 

703 

Kilde: egen tilvirkning 

DCF-modellen giver således mulighed for at følge en ejendoms pengestrømme over tid, idet den 

arbejder med en budgetperiode. Dette giver mulighed for at medtage et tidsperspektiv i 

beregningen af dagsværdien, hvilket medfører en større nøjagtighed og dermed øger troværdig-

heden. DCF-modellen tager dermed højde for forandringer, for på den måde at danne et mere 

realistisk billede af en investeringsejendoms dagsværdi og ikke blot et historisk blik, som i den 

afkastbaserede model. Det, at DCF-modellen går længere ud i fremtiden, gør at den også er mere 

dynamisk, da det er muligt at opnå en større detaljegrad og belyse flere forhold. Det er dog vigtigt i 

denne sammenhæng at være opmærksom på, at der benyttes skøn og faktoren alt andet lige, da 

det ikke er muligt at vide, hvordan situationen ser ud 10 år ude i fremtiden. En af ulemperne ved 

modellen er imidlertid at den, sammenlignet med andre metoder, er meget ressourcekrævende at 

anvende, da det er besværligt at opgøre pengestrømme over en budgetperiode. 

Trin 2 - Fastsættelse af nominel diskonteringsfaktor 

Diskonteringsfaktoren anvendes til at tilbagediskontere de fremtidige forventede pengestrømme til 

nutidsværdien – altså i dag. Diskonteringsfaktoren er et udtryk for investors nominelle forrentnings-

krav til den investerede kapital.  

Til fastsættelse af diskonteringsfaktoren anbefales det at anvende CAPM (Capital Asset Pricing 

Model)77, der svarer til ejernes afkastkrav ved en alternativ investering, hvilket en investerings-

ejendom må betegnes som værende. CAPM78 er et udtryk for sammenhængen mellem 

investorenes forventede afkast og markedsrisikoen, hvilket kan skrives på følgende måde79:  

   re =rf + β[E(rm) - rf ]    
                          risikopræmie 

 hvor 

 re       =     ejernes afkastkrav 

 rf        =     risikofri rente 

 β        =     beta (systematisk risiko) 

 E(rm)  =     forventet afkast ved investering i markedsporteføljen 

 E(rm) – rf  =     markeds risikopræmie 

                                                
77

 Invested, https://www.invested.dk/encyclopedia/capital-asset-pricing-model-capm/  
78

 Sørensen, Ole: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang”, 2012, 4.udgave, side 43 
79

 Sørensen, Ole: ”Regnskabsanalyse og værdiansættelse – En praktisk tilgang”, 2012, 4.udgave, side 44 

https://www.invested.dk/encyclopedia/capital-asset-pricing-model-capm/
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”En risikopræmie er det afkast over det risikofrie afkast, som forventes af en investering. Et aktivs 

risikopræmie er en form for kompensation for, at investoren i aktivet tager en større risiko sammen-

lignet med det risikofrie aktiv”80. For investeringer gælder det, at jo højere risikoen er, desto højere 

er det forventede afkast. Det samme gør sig gældende for investeringsejendomme, hvor større 

risiko målt ved beta kompenseres ved tilsvarende større risikopræmie.  

Beta er et relativt risikomål, hvilket kan tolkes på følgende udsagn: 

β = 0 Risikofri investering 

0 < β < 1 Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

Β = 1 Risiko som markedsporteføljen 

Β > 1 Investering med større risiko end markedsporteføljen 

Risikofaktorer 

Ved investeringsejendomme er der forbundet en del risici, som der bør tages hensyn til i for 

bindelse med værdiansættelsen. Ved risici forstås, at der er sandsynlighed for at indtægter og 

omkostninger afviger negativt fra budgettet. Ved disse usikkerheder, som er forbundet med at 

fastlægge et budget, er der behov for at indregne flere risici i diskonteringsrenten. Overordnet kan 

risici ved investering i ejendomme opdeles i to kategorier: ejendomsrelaterede og makro-

økonomiske faktorer81. Risikofaktorer for DCF-modellen har flere ligheder med risikofaktorer for 

den afkastbaserede model i afsnit 5.2.1 og vil blive gennemgået mere dybdegående i afsnit 6.3.2. 

Ejendomsrelaterede faktorer: Makroøkonomiske faktorer:  

 Type af ejendom 

 Beliggenhed  

 Lejers bonitet 

 Udbud og efterspørgsel 

 Kontaktlængde 

 Faktisk leje ift. markedsleje 

 Genudlejningsrisiko og restværdi 

 Tomgang 

 Indretningsudgifter 

 Deposita 

 Udskudt vedligeholdelse 

 BNP, beskæftigelse m.m. 

 Inflation 

 Risikofri rente 

                                                
80

 Invested, https://www.invested.dk/encyclopedia/risikopraemie/ (25/10-17) 
81

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 
2006, side 11 

https://www.invested.dk/encyclopedia/risikopraemie/
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Ejendomsrelaterede faktorer 

Under ejendomsrelaterede faktorer påvirker type af ejendom, beliggenhed, lejers bonitet, samt 

udbud og efterspørgsel alle diskonteringsrenten. Ift. ejendomstype har det en væsentlig betydning 

for diskonteringsrenten, hvorvidt der er tale om en boligudlejningsejendom, butik, kontor eller andet 

erhverv. I fastlæggelse af diskonteringsrenten bør der tages højde for ejendommens beliggenhed, 

da denne har en stor betydning for ejendommens leje og investorefterspørgsel. Herudover bør der 

ved fastlæggelsen tages højde for lejers bonitet. Hvis lejerne har en ringe finansiel styrke udgør de 

nemlig en driftsrisiko, som bør afspejles i en højere diskonteringsrente. Endeligt bør der, ved 

fastlæggelse af diskonteringsrenten, tages højde for det generelle forhold mellem udbud og efter-

spørgsel. I et marked med højt udbud af ejendomme, bør diskonteringsrenten være højere idet den 

enkelte ejendom bliver vanskeligere at sælge. Endvidere bør diskonteringsrenten korrigeres ift.  

udbud af en specifik type ejendom og efterspørgslen af denne type. I et marked, jf. det vi har i dag, 

med lavt udbud, samt en høj efterspørgsel, vil det medføre en lavere diskonteringsrente82.   

Faktorerne: kontaktlængde, faktisk leje ift. markedsleje, genudlejningsrisiko og restværdi, tomgang, 

indretningsudgifter, deposita og udskudt vedligeholdelse påvirker imidlertid alle pengestrømmene. 

Kontraktlængen er en faktor der kan diskuteres om hvorvidt den skal medtages i diskonterings-

renten eller pengestrømmene, i det kontraktlængden har indvirkning på risikoen. Kortere leje-

kontrakter øger risikoen for tomgang. Hvis den faktiske leje afviger fra markedslejen påvirker det 

pengestrømmene ved en regulering. Ved tomgang vil der ofte være omkostninger forbundet med 

genudlejningen til f.eks. salær til ejendomsmægler og advokat, hvorved pengestrømmene bliver 

påvirket. Herudover kan der være ekstraudgifter forbundet med indretning/ombygning eller vedlige-

hold til ny lejer. Omkostninger estimeres efter bedste evne ift. lejemålets aktuelle stand og 

indretning. Ved indflytning af lejemål betaler ny lejer typisk 3 mdr.’s depositum, som ikke forrentes 

af udlejer. Udlejer får herved gratis fremmedkapital i pengestrømmene, som ikke skal forrentes.    

Makroøkonomiske faktorer 

Under makroøkonomiske faktorer påvirker: BNP, beskæftigelse m.m., inflation, samt den risikofrie 

rente alle diskonteringsrenten. Dog har inflation også en indflydelse på pengestrømmene. BNP, 

beskæftigelse m.m. har indvirkning på diskonteringsrenten eftersom der i perioder med lav-

konjunktur er større risiko for, at lejere ikke lever op til deres økonomiske forpligtelse, hvorfor der 

her skal anvendes højere diskonteringsrente. Omvendt i højkonturperioder skal anvendes lavere 

diskonteringsrente, idet der er lavere genudlejningsrisiko og forventninger om højere leje pga. 

stigende efterspørgsel. Den forventede inflation indgår i DCF-modellen både i diskonteringsrenten 

                                                
82

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen”, 
2006, side 12 
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men også i pengestrømsopgørelsen jf. trin 1. Den risikofrie rente er den rente, investor får ved en 

såkaldt risikofri investering jf. afsnit 6.3.1. Renten påvirker dermed diskonteringsrenten.  

Trin 3 – Tilbagediskontering af pengestrømmene til nutidsværdi 

I det første trin i DCF-modellen laves et budget. I trin tre skal alle de forventede fremtidige 

pengestrømme fra ejendommens drift tilbagediskonteres med den diskonteringsfaktor, der er 

fastlagt i trin 2, som er et udtryk for investors nominelle forrentningskrav over perioden. 

Beregningen af nutidsværdien kan illustreres i formlen nedenfor:    

 Nutidsværdi Budgetperiode=
    

        
 

    

         
   

    

         
  

 SFP = Stabiliserede frie pengestrømme 

 WACC =Diskonteringsfaktoren  

Ovenstående formel viser, at nutidsværdien beregnes ved at de frie pengestrømme for det enkelte 

budgetår tilbagediskonteres til nutidsværd, hvorefter nutidsværdien af alle årene lægges sammen. 

Dermed fås den akkumulerende nutidsværdi af budgetperioden, som er en del af beregnings-

grundlaget for at finde dagsværdien efter DCF-modellen. Nedenfor er vist et eksempel på trin 3:     

Tabel 5 – Eksempel på tilbagediskontering af pengestrømme med data fra Silkeborg case 

Tilbagediskontering af pengestrømme 
    Diskonteringsfaktor 7,50 

     

 

År 1 618/(1+0,075) 
  

575 

 
År 2 626/(1+0,075)2 

 
542 

 
År 3 634/(1+0,075)3 

 
510 

 
År 4 642/(1+0,075)4 

 
481 

 
År 5 651/(1+0,075)5 

 
453 

 
År 6 659/(1+0,075)6 

 
427 

 
År 7 668/(1+0,075)7 

 
403 

 
År 8 676/(1+0,075)8 

 
379 

 
År 9 685/(1+0,075)9 

 
357 

 
År 10 694/(1+0,075)10   337 

Kilde: egen tilvirkning 

Diskonteringsfaktoren kan ikke direkte sammenlignes med afkastkravet fra den afkastbaserede 

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 højde for de forskellige risici i 

budgetperioden. Ser man bort fra denne faktor er de imidlertid meget lig hinanden. 

Trin 4 – Bestemmelse af terminalværdi 

Terminalperioden er den efterfølgende periode efter budgetperioden og er et udtryk for den 

forventede restlevetid på investeringsejendommen. Det antages at de frie pengestrømme vil være 
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konstant efter udløbet af budgetperioden. Herefter skal værdien af et terminalsår, altså et forventet 

gennemsnitsår, opgøres. Værdien af investeringsejendommen i terminalåret findes ved hjælp af et 

realt afkastkrav uden inflation. 

Fastsættelsen af terminalperioden er meget risikofyldt, idet det er en periode, som ligger langt ude 

i fremtiden, som skal behandles jf. tidligere beskrevet ulempe om at der foretages skøn. Samtidig 

er det også risikofyldt, da den tilbagediskonterede terminalværdi ofte udgør mellem 40-60 % af 

investeringsejendommens samlede værdi, og er derfor en meget central del af DCF-modellen. 

Beregning af terminalværdien i DCF-modellen er direkte sammenlignelig med værdiberegningen i 

den afkastbaserede model. Den afkastbaserede model antager altid, at første års nettodrifts-

resultat er stabiliseret, hvorfor dette kan kapitaliseres med det ønskede afkastkrav. Med den 

afkastbaserede models teoretiske grundlag er det således oplagt, at bruge den til beregning af 

terminalværdien i DCF-modellen, da denne først beregnes, efter de frie pengestrømme er 

stabiliseret. Nedenfor er illustreret ligheden mellem de to modellers tilgang til terminalværdi: 

 DCF-modellen: 

Terminalværdien = 
   

        
 

SFP  =  Stabiliserede frie pengestrømme i det første år efter budgetperioden 

WACC=  Diskonteringsfaktoren 

v  =  Forventet vækst i de frie pengestrømme (inflation) 

 

 Den afkastbaserede model: 

Terminalværdien = 
  

 
 

SN =  Stabiliserede nettodriftsresultat 

F =  Forrentningskrav i terminalåret 

Når terminalværdien beregnes, kapitaliseres de stabiliserede frie pengestrømme med det vurde-

rede afkastkrav i terminalåret. Nedenfor ses eksempel på terminalværdi i DCF-modellen: 

Tabel 6 - Eksempel på terminalværdi med data fra Silkeborg case 

Pengestrømsopgørelse:                                                                                                                   

(alle tal i 1.000 kr.) Terminal år 

  Lejeindtægter 905 

Andre indtægter 0 

Tomgang 0 

Bruttoleje  905 

  Driftsudgifter 63 

Ejendomsskatter og afgifter 59 

Ejendommens andel af 3 
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el/varmeudgifter 

Administration 34 

udvendig vedligeholdelse 42 

Indretning/ investeringer 0 

Udgifter i alt 201 

  Pengestrømme 703 

  Terminalværdien bestemmes ud fra pengestrømmene vha. et realt afkastkrav, som her er 6,2 %: 

  Terminalværdi          11.342      

Kilde: Egen tilvirkning 

Trin 5 – Tilbagediskontering af terminalværdi til nutidsværdi  

Efter terminalværdien er beregnet, skal terminalværdien tilbagediskonteres til år 0 med 

diskonteringsfaktoren fra det sidste år i budgetperioden. Derved fås nutidsværdien af terminal-

værdien. Ligningen kan illustreres ud fra følgende formel: 

 Nutidsværdi Terminalværdi =
             

         
 

 WACC =   Diskonteringsfaktoren  

 n =   Antal år i budgetteringsperioden 

Der kan være forskel på afkastkravet i budgetperioden og afkastkravet i terminalåret, hvis der 

f.eks. har været foretaget større investeringer, eller der har været kontraktmæssige ændringer, der 

kan være med til at ændre ejendommens underliggende risikovurdering. Hvis ejendommens 

underliggende risiko er minimeret bør afkastkravet i terminalåret dermed også være mindre. Hvis 

ejendommens underliggende risiko omvendt er blevet større, bør afkastkravet også afspejle det i et 

højere afkastkrav i terminalåret end i budgetperioden.  

Det er dog ifølge Ejendomsforeningen Danmark kun et krav, at der skal være stærke og konkrete 

argumenter før den underliggende risiko ændres i ejendommen, og det dermed giver en forskel i 

afkastkravet fra budgetperioden til terminalåret. Der kan være et investeringsforslag f.eks. en 

forbedring at ejendommens stand, der kan bevirke at ejendommens karakter ændres, hvilket vil 

medføre at den underliggende risiko for investeringsejendommen ændres83. Nedenfor ses et 

eksempel på en tilbagediskontering af terminalværdien:  

 

Tabel 7 - eksempel på tilbagediskontering af terminalværdi med data fra Silkeborg case 

Tilbagediskonteret terminalværdi Terminal 11.342/(1+0,075)¹⁰ 
 

5.503 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
83

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af fast ejendom – anbefalinger til DCF-modellen”, 2010, 
side 28 
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Trin 6 - Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede 

værdier 

Det sidste trin i DCF-modellen, og det trin hvor den endelige dagsværdi af investerings-

ejendommen fastlægges er trin 6. Dagsværdien af investeringsejendommen fastlægges ud fra de 

tilbagediskonterede frie pengestrømme, som nævnt i de ovenstående trin, med tillæg af den 

tilbagediskonterede terminalværdi. Formelen for fastsættelsen af dagsværdien på investerings-

ejendommen, ser ud som nedenfor: 

  Dagsværdi=Nutidsværdi Budgetteringsperiode + Nutidsværdi Terminalværdi 

hvor,  

 Nutidsværdi Budgetteringsperiode = 
    

        
 + 

    

         
 + …… + 

     

         
 

og 

 Nutidsværdi Terminalværdi = 
     

                  
 

Nedenfor i tabel 8 udføres trin 6 på Silkeborg casen: 

Tabel 8 - Eksempel på ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier 

med data fra Silkeborg case 

Eksempel på værdiansættelse af investeringsejendom ved DCF-modellen 

            (alle tal i 1.000 kr.) 
           

 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Termi-
nal år 

Estimeret inflation 
 

1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 

            

Lejeindtægter     795          805          816          826          837          848          859          870          882          893      
          
905      

Andre indtægter        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -        
              
-        

Tomgang        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -        
              
-        

Bruttoleje      795          805          816          826          837          848          859          870          882          893      
          
905      

            

Driftsudgifter       55            56            56            57            58            59            59            60            61            62      
             
63      

Ejendomsskatter 
og afgifter       52            53            53            54            55            55            56            57            58            58      

             
59      

Ejendommens 
andel af el/varme         3              3              3              3              3              3              3              3              3              3      

               
3      

Administration       30            30            31            31            32            32            32            33            33            34      
             
34      

udvendig 
vedligeholdelse       37            37            38            38            39            39            40            41            41            42      

             
42      
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Indretning/ 
investeringer        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -        

              
-        

Udgifter i alt     177          179          182          184          186          189          191          194          196          199      
          
201      

            
Ejendommens 
cash flow     618          626          634          642          651          659          668          676          685          694      

          
703      

            Real diskonte-
ringsfaktor 6,20% 

          Inflation 1,30% 
          Norminel 

diskonterings-
faktor 7,50% 

         

     
11.342      

 

Terminalværdien bestemmes ud fra cash flowet ved hjælp af et realt afkastkrav, som 
her er 6,2 % 

           
Nutidsværdi af pengestrømme fra budgetperioden: 

 

           

 
År 1 618/(1+0,075) 

 
575 

     

 
År 2 626/(1+0,075)² 

 
542 

     

 
År 3 634/(1+0,075)³ 

 
510 

     

 
År 4 642/(1+0,075)⁴ 

 
481 

     

 
År 5 651/(1+0,075)⁵ 

 
453 

     

 
År 6 659/(1+0,075)⁶ 

 
427 

     

 
År 7 668/(1+0,075)⁷ 

 
403 

     

 
År 8 676/(1+0,075)⁸ 

 
379 

     

 
År 9 685/(1+0,075)⁹ 

 
357 

     

 
År 10 694/(1+0,075)¹⁰   337 

     
Summen af 
tilbagediskonteret 
værdier I alt  

   
4.465 

     

           
Tilbagediskonteret 
terminalværdi 

Termin
al 11.342/(1+0,075)¹⁰ 5.503 

     

           Ejendommens 
værdi 

    
9.968 

     Kilde: egen tilvirkning 

Tabel 8 er et typisk eksempel på en beregning af en dagsværdi for en investeringsejendom ved 

anvendelse af DCF-modellen. Her er vist hvordan de frie pengestrømme over en budgetperiode på 

10 år tilbagediskonteres til nutidsværdi. Den samlede nutidsværdi af de frie pengestrømme 

opgøres til t.kr. 4.465 ud fra de i bilag 1 givende forudsætninger. De frie pengestrømme fra 

terminalperioden er et udtryk for de stabiliserede frie pengestrømme efter budgetperioden, hvor de 

stabiliserede frie pengestrømme fra terminalperioden er tilbagediskonteret til nutidsværdien af 
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terminalværdien, som opgøres til t.kr. 5.503. Som det tidligere er beskrevet, udgør terminalværdien 

oftest den største andel af dagsværdien, hvilket også er tilfældet i dette eksempel. Af denne årsag 

er det vigtigt at få opgjort terminalværdien korrekt.  

Delkonklusion 

DCF-modellen kan overordnet set konkluderes at være en meget detaljeorienteret måde at opgøre 

dagsværdien af en investeringsejendom. Metoden er ressourcekrævende og det er derfor relevant 

at se på, hvor stor nytteværdien vil være ved at opgøre dagsværdien efter DCF-modellen. 

Modellens styrke ligger imidlertid i, at den er meget grundig og ikke kun giver et øjebliksbillede, 

som den afkastbaserede model, men kan se længere ud i fremtiden og indregne fremtidige 

ændringer i ejendommen, hvormed detaljeringsgraden øger troværdigheden og relevansen.  

I den afkastbaserede models fase 1 og 2 opgøres et normaliseret driftsafkast, hvorefter der, 

såfremt det er nødvendigt, sker tillæg og fradrag for særlige forhold i modellens fase 3. DCF-

modellen er derimod mere detaljeret, idet den er opdelt i en budget- og en terminalperiode, hvor 

terminalperioden skal forstås som perioden, hvor ejendommens fremtidige pengestrømme for-

ventes at være stabile i ejendommens restløbetid. Terminalperioden kan sammenlignes med den 

afkastbaserede models fase 1 og 2. Det er muligt i budgetperioden at regulere og udspecificere 

lejeindtægter på hvért enkelt lejemål, hvilket er relevant hvis der reguleres forskelligt fra lejemål til 

lejemål. Dette er ikke muligt i den afkastbaserede model og dermed en styrke i DCF-modellen. 

5.2.3  Analyse af markedsmetoden 

Markedsmetoden tager sit udgangspunkt i priser og andre relevante informationer fra markeds-

transaktioner med tilsvarende og identiske aktiver. Eftersom vi i dag befinder os på et marked, hvor 

der gennemføres flere og flere handler, opnås et større sammenligningsgrundlag og dermed bedre 

mulighed for at finde den aktuelle pris på en given investeringsejendom ud fra m² prisen.   

Netop fordi der bruges aktuelle handelspriser på et aktivt marked til at værdiansætte ejendomme, 

vurderes fremgangsmåden at være meget troværdig til at finde dagsværdien. En vigtig 

forudsætning, for brugen af denne, er imidlertid, at virksomheden skal være opmærksom på at 

identificere eventulle forskelle på ejendommens karakteristika f.eks. stand og regulere herfor. På 

baggrund af ovenstående vurderes markedsmetoden at give en god dokumentation for dags-

værdien af en investeringsejendom, og den giver et godt billede af hvad ejendommen er værd på 

balancedagen. En ulempe ved metoden er dog, at den kræver et aktivt marked med mange 

ejendomstransaktioner for at give en valid vurdering. Ved brug af markedsmetoden er det dermed 

vigtigt at forholde sig til markedets udvikling og status. Som beskrevet i indledningen, er ejendoms-

markedet siden 2010 gradvist steget støt, og der opleves et ligeså aktivt marked nu, som før 
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finanskrisen. Under finanskrisen, hvor der var færre handler ville denne metode imidlertid ikke give 

et ligeså retvisende billede pga. det manglende sammenligningsgrundlag. Krisen har dog stadig 

visse konsekvenser og i dag er det vigtigt, at vurdere handelspriserne kritisk, idet krisen har 

medført at en del ejendomme er handlet på tvangsauktioner, hvor prisen ligger væsentligt lavere 

end en handel mellem to villige parter, som ikke er forhastet eller tvunget til at handle jf. IAS 40, 

pkt. 5 og IFRS 13 pkt. 9.       

En anden vigtig faktor, når man skal sammenligne handelspriser, er endvidere at se på hvilken 

stand den handlede ejendom har. Der kan være mange handler på næsten samme beliggenhed, 

som gør det nærliggende at sammenligne priser. Men hvis de nogle af de solgte ejendomme 

eksempelvis er nyopførte byggerier med et dyrt materialevalg, er det absolut ikke sammenligneligt 

med nogle, der ikke er nyopførte. Af denne årsag kan man ikke bare gå ud fra, at den handlede 

ejendoms m² pris kan bruges i markedsmetoden. Ser man bort fra dette findes der alligevel flere 

steder, hvor det er muligt at finde seneste handelspriser for investeringsejendomme. Som 

eksempel offentliggør mange af de større ejendomsmæglerkæder deres seneste handler gennem 

bl.a. individuelle markedsrapporter, ligesom Danmarks statistik også laver statistik med 

hushandler. I figur 8 nedenfor er vist et sådant eksempel på handlede boligejendomme i 

hovedstadsområdet fra en ejendomsmæglerkæde: 

Figur 8 – Handlede boligejendomme i hovedstadsområdet   

 

                                                                         Kilde: Estate
84

. 

                                                
84

 Estate, http://estatemedia.dk/dk/wp-content/uploads/2017/08/em04_2017_samletcover.pdf (15/10-17) 

http://estatemedia.dk/dk/wp-content/uploads/2017/08/em04_2017_samletcover.pdf
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Delkonklusion 

Det konkluderes at markedsmetoden sammenlagt giver en god dokumentation for opgørelsen af 

dagsværdien af en investeringsejendom, da den bruger faktiske tal fra handlede ejendomme. Det 

er imidlertid vigtigt at have in mente at metoden afhænger af, at der findes et aktivt marked med 

aktuelle handler for lignende ejendomme, hvorfor dette er en forudsætning for en optimal og valid 

brug af denne. Er dette tilfældet har metoden dermed den fordel, at den sikrer en høj grad af 

troværdig og relevans, da den er baseret på observerebare input. Endeligt kan det konstateres, at 

såfremt man vurderer metoden ud fra det ejendomsmarked vi har i 2017, vil metoden være meget 

anvendelig, som følge af de mange handler på investeringsejendomme jf. figur 1.  

5.2.4  Analyse af valuarvurdering  

Værdiansættelsesmetoden indebærer en vurdering af en ekstern og uafhængig vurderingsmand. 

Ved metoden baseres dagsværdien således på vurderingsmandens arbejde. Dette medfører at 

kvaliteten og troværdigheden afhænger af den pågældende persons kompetencer og dennes brug 

af Red Book standarder jf. teoriafsnit 3.2.2. Det ses typisk at en vurderingsmand er ejendoms-

mægler eller valuar med kendskab til ejendomsmarkedet for investeringsejendomme i det 

pågældende område. Det faktum at der bliver anvendt en professionel ejendomsmægler eller 

valuar ved værdiansættelsesmetoden, er dog ikke nødvendigvis validt i sig selv, eftersom det 

afhænger af den pågældende persons kompetencer. Men har den pågældende person stor 

erfaring med vurderingsopgaver og et forventeligt kendskab til ejendomsmarkedet, vil denne som 

resultat have stor viden om aktuelle priser for lignede ejendomme, hvorfor vurderingen må antages 

at være valid. Den gode vurderingsmand har endvidere med stor sandsynlighed også et større 

kendskab til markedsdata end virksomhedens ledelse. Fordelene ved at benytte en kompetent 

uafhængig fagmand er, at det til dels vurderes at øge validiteten af dagsværdivurderingen, og dels 

vurderes det at højne troværdigheden, med det forbehold, at det skal være en valuar, som er 

neutral i forhold til vurderingens resultat.       

For at vurderingen imidlertid har relevans for regnskabsbrugeren er det vigtigt at vurderingen er 

foretaget umiddelbart omkring balancedagen. Baggrunden herfor er, at vurderingen, som følge af 

et omskifteligt ejendomsmarked, kan blive forældet på relativt kort tid. Erhvervsstyrelsen har, som 

eksempel herpå, i et notat fra 2009 hæftet sig ved en række fejl i eksterne vurderinger, idet der var 

blevet inddraget fremtidige investeringer, som en del af forudsætningerne for den eksterne 

vurdering85. Det fremgår af IAS 40, afsnit 51, at: ”Investeringsejendommens dagsværdi afspejler 

                                                
85

 Erhvervsstyrelsen, https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/maaling_ejendomme.pdf (10/9-17) 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/maaling_ejendomme.pdf
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hverken fremtidige anlægsinvesteringer, som vil forbedre ejendommen, eller de tilknyttede 

fremtidige fordele af disse fremtidige investeringer”86.   

Et andet problem ved eksterne vurderinger er manglende ensartethed ved de eksterne 

vurderinger. Dette har betydning, når det gælder om at højne troværdigheden af den eksterne 

vurdering. Når der kan være store forskelle i værdiansættelser på investeringsejendomme hænger 

det typisk sammen med, at der har været anvendt forskellig inputs til brug for værdiansættelsen. 

Som det ses i tabel 9, hvor der er lavet udtræk på Sjælland og Midtjylland, er afkastkravet defineret 

i intervaller. Selvom det ikke lyder af meget, at afkastkravet variere fra eksempelvis 5-6,25 %, som 

under Horsens, har det stor betydning for værdiansættelsen, hvilket også bliver behandlet i afsnit 6 

– Analyse af væsentlige faktorer, der påvirker værdiansættelsen. 

 Tabel 9 – Skema for afkastkrav 

 

Kilde: Colliers 2. kvartal 2017 - Markedsrapport
87

 

Delkonklusion  

At benytte en ekstern aktør til valuarvurdering, kan være en valid måde at opgøre dagsværdien, 

såfremt denne er neutral i forhold til vurderingens resultat og faglig kompetent. Er dette tilfældet 

vurderes metoden at være troværdig for regnskabslæseren.  

 

 

                                                
86

 IAS 40, afsnit 51 
87

 Colliers, http://www.colliers.com/-/media/files/emea/denmark/research/status_colliers_puls_q2_2017.pdf? 
la=da-DK (22/10-17) 

http://www.colliers.com/-/media/files/emea/denmark/research/status_colliers_puls_q2_2017.pdf?%20la=da-DK
http://www.colliers.com/-/media/files/emea/denmark/research/status_colliers_puls_q2_2017.pdf?%20la=da-DK
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5.3 Historisk kostpris versus dagsværdi 

Præferencer – over tid  

Set i et historisk perspektiv har den afkastbaserede model været den mest anvendte dagsværdi-

model til værdiansættelse af investeringsejendomme i Danmark88. Modellen har været benyttet i 

forskellige varianter, der i større eller mindre grad har skabt transparens i ejendomsværdi-

ansættelserne. 

Efter ÅRL fra 2001, så vi et skifte i, hvordan det før var anbefalet at bruge det præstations-

orienterende regnskabsparadigme og kostprisen til det formueorienterende paradigme og dermed 

dagsprisen. Men diskussionen omkring kostpris vs. dagsværdi er de seneste år igen blevet aktuel i 

et turbulent ejendomsmarked, hvor vi har set store udsving i priserne fra år til år, og specielt fra 

område til område. I nogle dele af landet, særligt i de større byer, har vi oplevet store 

prisstigninger, mens udkantsdanmark halter en smule efter og ikke oplever nær så mange udsving. 

Visse steder er der endda ligefrem tale om prisfald, hvor det kan være svært at måle værdien af 

ejendomme. Ligeledes kan det være svært at sætte dagsværdien ved markedsmetoden, hvis ikke 

der har været nogle handler eller kun ganske få at sammenligne priser med. 

I 2004 blev de danske regnskabsbestemmelser for finansielle virksomheder ændret således, at 

virksomhederne frit kunne vælge om de vil anvende den afkastbaserede model eller DCF-

modellen. ÅRL § 38 har hidtil givet virksomheder i regnskabsklasse B-D, der som hovedaktivitet 

har udøvet investeringsvirksomhed, mulighed for at måle alle investeringsaktiver og dertil knyttede 

gældsforpligtelser til dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen. Kravet om at det 

skal være virksomhedens hovedaktivitet er ophævet pr. 1/1 -201689.  

Paradigmeskiftet har ført til, at der, ifølge Ejendomsforeningen Danmark, siden 2006 er flere og 

flere professionelle markedsaktører, der har valgt at anvende DCF-modellen til opgørelse af 

dagsværdi. I lighed med de lande Danmark normalt sammenligner sig med, har DCF-modellen 

som værdiansættelsesmodel over tid altså vundet mere og mere udbredelse herhjemme. Dette 

kan begrundes med den stigende internationalisering og den informationsmæssige fordel, der er, 

ved at kunne følge ejendommens betalingsstrømme over tid90. DCF-modellen er dermed blevet en 

meget anvendt model, når det handler om at opgøre efter dagsværdimetoden og modellen vinder 

stort indpas i værdiansættelse af investeringsejendomme, særligt beboelsesejendomme i forhold til 

erhvervsejendomme som lager-, kontor- eller butiksejendomme. En af forklaringerne til dette kunne 
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være, at der på lager-, kontor- og butikslejemål typisk er lavet lejekontrakter med mange års 

uopsigelighed, så der ikke er de store usikkerheder omkring indtægter. Det betyder at pengestrøm-

mene er mere konstante, og på den måde vurderes der ikke at være de samme udsving i 

prisændringen på disse typer af ejendomme. 

Udviklingen gennem de seneste år har dog vist et behov for at ensarte den metodiske anvendelse 

af DCF-modellen og herunder yderligere beskrive modellens detaljer og den bagvedliggende teori, 

hvorfor foreninger som Ejendomsforening Danmark udgiver publikationer91. Ejerforeningen 

Danmark har blandt andre lavet anbefalinger til DCF-modellen, hvor der er lagt stor vægt på at 

bruge de samme standarder, som bruges internationalt. I et citat fra Ejendomsforeningen Danmark 

står der ”Der er derfor hentet inspiration i en række internationale organisationers arbejde indenfor 

værdiansættelse af investeringsejendomme, herunder RICS (Royal Institute of Chartered 

Surveyors) og IVSC (International Valuation Standards Council)”92. Derudover er der hentet 

inspiration hos Global Investment Performance Standard, som udsteder internationale standarder 

for finansiel performancemåling. Dette bevirker, at det gør det mere gennemskueligt, også for 

udenlandske købere hvis markedsandel i Danmark i øvrigt er opadgående93. 

Præferencer – i dag 

Adjunkt Jesper Bangshøj m.fl. har skrevet en artikel om historisk kostpris versus dagværdi. Artiklen 

indeholder spørgeskemaer der forsøger at belyse investorernes og analytikernes holdning og 

præferencer for kostpris og dagsværdi94. Emnet er komplekst og der er ikke nogen entydig 

konklusion. Undersøgelsen dokumenterer, at investorer og analytikere overordnet foretrækker 

anvendelsen af dagsværdier frem for historiske kostpriser. Undersøgelsen afslører imidlertid 

samtidig også, at der er væsentlige aktivklasser (en gruppe af værdipapirer der indeholder samme 

karakteristika, opfører sig på samme måde og som er underlagt samme lovgivning og 

reguleringer95), som immaterielle og materielle anlægsaktiver er en tendens til, at historiske 

kostpriser foretrækkes. Dette forhold understøttes i undersøgelsen af, at der for aktiver og 

forpligtelser, for hvilke der ikke findes et aktivt marked, foretrækkes historisk kostpris til fordel for 

dagsværdi96. Denne spredning må sige at være en væsentlig konklusion, da det dermed ikke er 

muligt at kunne konstatere en entydig præference for den ene model frem for den anden. Blandt 
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tilhængerne af måling til kostpris vægter respondenterne, mere anvendelige mål på resultat-

opgørelsen, samt at målingen er uafhængig af, hvor aktivt det pågældende marked er, som de 

primære årsager til måling af kostpris. Såfremt markedet er aktivt, vægter respondenterne derimod 

dagsprisen, som værende den mest optimale metode jf. figur 9 nedenfor. 

Figur 9 – Procentvis fordeling af præferencer for kostpris versus dagsværdi  

 

 Kilde: Jesper Banghøj m.fl.
97

 

I denne kontekst er det vigtigt at forholde sig til hvor aktivt markedet er, såfremt man ønsker en 

reel og valid måling. Eksempelvis kan demografien have ændret sig radikalt, og kan have haft stor 

betydning på, hvor vanskeligt det er at få genudlejet tomme lejemål. I denne situation vil det ikke 

være særlig retvisende at værdiansætte en boligudlejningsejendom efter, hvad den har været 

handlet til flere år tilbage, hvor der eventuelt ingen tomgang har været. I et marked hvor der hurtigt 

kan ske ændringer på boliginvesteringsejendomme, vil det derfor være mest retvisende at vurdere 

ejendomme år efter år efter en dagsværdimetode. Eksempelvis gælder det for andelsbolig-

foreninger, hvor priserne i særligt København kan ændres med op til 30-40 % årligt98. Hvis disse 

har valgt at lade værdien af ejendommen indregne i regnskabet med den vurdering, som en valuar 

er kommet frem til, skal ejendommen vurderes inden for 18 måneder, da en valuarvurdering kun er 

gældende i 18 måneder99. På den måde sikrer man sig, at værdien af ejendomme indregnes i 

regnskabet efter bedste skøn fra en sagkyndig. Det er imidlertid ikke alle investeringsejendomme 

som økonomisk kan bærer den ekstra omkostning at få vurderet ejendommen af en professionel 

ejendomsmægler eller en valuar. Men drejer det sig om større ejendomme med flere lejemål i 

anbefales en årlig vurdering, særligt hvis markedet har været gunstigt, og der kan spores en 

tendens til prisstigninger i området, hvorved relevansen øges for regnskabsbrugeren. 

Jf. internationale regnskabsstandarder IFRS og IAS skal markedsværdien udtrykke den pris, der 

kan opnås ved en transaktion mellem en velinformeret køber og sælger, der begge ønsker handlen 
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gennemført. Den markedsværdi der her bør anvendes, er den værdi der kan findes ved at 

sammenligne aktuelle priser i et aktivt marked, for sammenlignelige ejendomme i samme område 

og stand, samt under hensyntagen til sammenlignelige leje og andre kontrakter. I et passivt 

marked med et begrænset antal handler er der mindre gennemskuelig prissætning og ikke 

mulighed for at finde aktuelle sammenlignelige priser. Her vil det altså give bedre mening, at 

benytte dagsværdimetoder.  

Den igangværende trend fra historisk kostpris mod dagsværdi bør tage højde for, at investorerne 

og analytikerne vurdere nytten af dagsværdien forskelligt afhængigt af, hvilken type aktiver og 

forpligtelser, der skal måles og, om der for det pågældende aktiv og forpligtelse findes et aktivt 

marked. Det konkluderes derfor, understøttet af Bangshøj m.fl., at standardsættere accepterer en 

hybrid af henholdsvis det præsentationsorienterede og formueorienterede paradigme, hvor drifts-

relateret poster overvejende måles til kostpriser og præstationer måles via matchingprincippet, 

mens finansielle poster måles til dagsværdier, og hvor der løbende sker dagsværdireguleringer100.     

5.4 Delkonklusion 

Afsnit 5 har haft som formål at besvare undersøgelsesspørgsmål 1 og 2. Afsnittet har dermed først 

besvaret Hvilke metoder der kan anvendes til bestemmelse af dagsværdien af en 

investeringsejendom, for herefter at analysere På basis af en komparativ analyse af de to 

indregningsmetoder, hvilke fordele og ulemper der kan kortlægges i forhold til kriterierne om 

relevans og troværdighed. Som svar på undersøgelsesspørgsmål 1, fremgår det i afsnit 5, at der 

overordnet findes 2 indregningsmetoder for værdiansættelse af en investeringsejendom: 

kostprisen og dagsværdimetoden. Hvorunder dagsværdimetoden kan udregnes vha. den 

afkastbaserede model, DCF-modellen, markedsmetoden og valuarvurderingen. 

Kostprismodellen tager i al sin enkelhed udgangspunkt i en investeringsejendoms faktiske kostpris, 

som må antages at være dagsværdien på købstidspunktet. Hertil skal der tillægges omkostninger 

forbundet med købet f.eks. tinglysningsafgift til staten og finansieringsomkostninger. Metoden 

konkluderes at være forsigtig, idet den ikke tillader at opskrive ejendommens værdi. 

Kostprismodellen kan medføre en risiko for undervurderinger, hvilket er et problem for kravet om 

en troværdig repræsentation. Herudover er det problematisk for relevansen iht. prognoseværdien, 

hvor måling til dagsværdi giver regnskabslæseren et bedre udgangspunkt for at vurdere 

investeringsejendommen. Et af de helt store problemer ved denne model er såfremt 

ejendomsmarkedet er præget af volatilitet.    
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Efter ÅRL fra 2001, så vi et skifte i, hvordan det før var anbefalet at bruge det præstations-

orienterende regnskabsparadigme og kostprisen til det formueorienterende paradigme og dermed 

dagsprisen. Men diskussionen omkring hvilken metode der er bedst kan ikke entydigt konkluderes. 

Snarere viser den blot en tendens mod, at såfremt der er et inaktivt marked, med få handler, er der 

en præference mod kostprisen, mens der i tider med et sammenligneligt marked er en præference 

mod dagsprisen. 

Ser man herunder på de forskellige metoder til udregning af dagsværdien tages der udgangspunkt 

i fire metoder, hvoraf den afkastbaserede og DCF-modellen kræver en del ekstra ressourcer 

sammenlignet med markedsmetoden og valuarvurderingen. Den primære forskel på de to første er 

detaljegraden. Den afkastbaserede model er noget mere forenklet end DCF-modellen, og giver 

kun et estimat på værdien af investeringsejendommen ud fra en normaldrift og forudsætter implicit, 

at afkastet i investeringsåret er konstant i al fremtid. Man kan dog tage højde for ændringer ved at 

indregne fradrag og tillæg for særlige forhold, f.eks. tomgang og opsat vedligeholdelse. I DCF-

modellen er der modsat den afkastbaserede model mulighed for at justere budgettet for 

pengestrømsperioden.  

Som tidligere nævnt, defineres afkastkravet som ejendommens benchmarkafkast fastsat til brug for 

den afkastbaserede model før reguleringer. Forretningskravet anvendt i terminalåret i DCF-

modellen, skal fortolkes tilsvarende som afkastkravet til brug for den afkastbaserede model. 

Modellerne er i dette område næsten ens, i det man i DCF-modellen fratrækker inflation i 

diskonteringsrenten, hvorved man ender med samme resultat. I den afkastbaserede model regner 

man ikke med en inflationsstigningstakst, da indtægter og udgifter forudsættes konstante. Dette 

betyder, at der ikke er inflation med i diskonteringsrenten. Omvendt vil man typisk indeksere 

indtægter og udgifter i DCF-modellen. Derfor skal der også tages højde for inflationen i 

diskonteringsrenten101.  

En fordel ved den afkastbaserede model er imidlertid at den kan virke lettere end DCF-modellen at 

anvende i praksis, da den er væsentlig mindre beregningstung. Er omstændighederne de rette, 

f.eks. såfremt ejendommen er i god stand og ikke har store udsving i indtægter og udgifter over 

årene, kan modellen med stor fordel anvendes. Man kan dermed konkludere, at såfremt der er en 

kontinuerlig drift af ejendomme, kan den afkastbaserede model virke som en god og ligetil model. I 

begge modeller må der imidlertid tages højde for en vis grad af regnskabsmæssige skøn. Dette er 

særligt gældende på parametrene markedsleje og vedligeholdelse.        
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at både den afkastbaserede og DCF-modellen 

kan anvendes, men ejendommens forhold kan resultere i, at den ene model kan vise sig at være 

mere optimal end den anden. Ved stabile investeringsejendomme er det ressourcemæssigt mest 

optimalt for ledelsen at anvende den afkastbaserede model, mens der i en mere omskiftelig og 

risikofyldt situation, som ofte er tilfældet som markedet er i dag, vil være større fordele ved DCF-

modellens detaljeringsgrad, hvorved data nemlig vil være mere valid, detaljeret og gennemskuelig. 

Markedsmetodens udgangspunkt er at tage aktuelle priser for tilsvarende ejendomme på 

markedet, hvortil der reguleres for mulige forskelle mht. vedligeholdelsesstand og beliggenhed. Jf. 

IAS 40, pkt. 45 er denne metode den mest optimale måde at opgøre investeringsejendommens 

dagsværdi, da denne netop tager udgangspunkt i observerbare input fra ejendomsmarkedet, 

hvormed graden af skøn reduceres og troværdigheden øges. I et aktivt marked med god 

dokumentation for dagsværdien sikres en høj relevans og troværdig repræsentation. Såfremt 

ejendomsmarkedet ikke er aktivt, er denne metode ikke relevant, idet den ikke vil være troværdig. 

På nuværende marked med høj transaktionsvolumen er metoden anvendelig.  

Ved brug af valuarmetoden benyttes en ejendomsmægler eller valuar til at opgøre dagsværdien. 

Idet værdien opgøres af en ekstern vurderingsmand afhænger troværdigheden af dennes 

objektivitet, kompetence og brug af Red Book standarder, som kan opveje for misforståelser, idet 

disse vejledninger sikrer et fokus på de mange usikkerhedsfaktorer. Herudover har det betydning 

for troværdighed og relevans, at den opgjorte dagsværdi af valuaren foretages så tæt på 

balancedagen som muligt, for at undgå ejendomsmarkedets udsving.  

Slutteligt kan det konkluderes at der både er fordele 

og ulemper ved de fem metoder, og at deres 

relevans og troværdighed afhænger af den enkelte 

investeringsejendom og det marked den befinder sig 

på. Ud fra ejendomsmarkedet som det er i dag, 

vurderes en prioriteret rækkefølge over værdi-

ansættelsesmetoderne ift. relevans og troværdighed 

at se ud som figur 10 som følge af ovenstående 

argumenter. Kort sagt er markedsmetoden bedst pga. det store sammenligningsgrundlag; den 

eksterne vurdering kommer herefter, da der her også er fordelen af det store 

sammenligningsgrundlag og et stort kendskab til markedet. DCF-modellen er mere troværdig end 

den afkastbaserede model, men relevansen ved de to metoder afhænger af regnskabslæser. 

Endeligt kommer kostprismetoden, hvis troværdighed er lavere i et omskifteligt marked, da dens 

udgangspunkt er historiske data.    

Figur 10 - Værdiansættelsesmetoder 

prioriteret ift. relevans og troværdighed 

1. Markedsmetoden 

2. Ekstern vurdering 

3. DCF-modellen 

4. Den afkastbaserede model 

5. Kostprismetoden 
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 Analyse af faktorer, der påvirker værdiansættelsen af en ejendom 6.

Formålet med dette afsnit er at analysere undersøgelsesspørgsmål 3, der vedrører væsentlige 

faktorer der påvirker værdiansættelsen af en investeringsejendom. Som tidligere nævnt er der 

mange faktorer som påvirker værdiansættelsen og dermed er der også en hvis usikkerhed 

forbundet hermed. Særligt er det nogle faktorer, der er fremkommet ud fra skøn eller estimat efter 

bedste formåen. Eftersom der er mange faktorer, som indgår i værdiansættelsen, er man nødt til at 

se på, hvilke forudsætninger i værdiansættelsen, der er væsentlige og relevante og hvilke, som 

påvirker det samlede for at ende op med et retvisende billede. Det skal bemærkes at de faktorer 

og input der indgår i værdiansættelsesmodellerne beskrevet ovenfor, i vid udstrækning er ens som 

nævnt i afsnit 5.2.1 og 5.2.2, men dér hvor der alligevel er forskelle, vil disse fremgå af analysen. 

Først vil afsnit 6 gennemgå lejeindtægter og omkostninger, som påvirker pengestrømmene, da 

disse er de første der vurderes ved værdiansættelsen. Herefter analyseres afkastkravet, som 

består af den risikofrie rente og markedsrisikopræmien. Sidstnævnte består igen af øvrige 

ejendomsrelaterede og makroøkonomiske faktorer også kaldet markedsrisici, som tidligere er 

gennemgået ift. den afkastbaserede model i 5.2.1 og DCF-modellen i afsnit 5.2.2. Tabel 10 viser et 

samlet overblik og de enkelte faktorer gennemgås herefter i afsnit 6.  

Tabel 10 - Håndtering af de forskellige risikofaktorer 

DCF-modellen Diskonteringsrente  Pengestrømme 

Den afkastbaserede model Afkastkrav Driftsafkast 

   

Ejendomsrelaterede faktorer   

Type af ejendom X  

Beliggenhed X  

Lejers bonitet X  

Udbud og efterspørgsel X  

Kontraktlængde X X 

Faktisk leje i forhold til markedslejen  X 

Genudlejning og restværdi  X 

Tomgang  X 

Indretningsudgifter  X 

Deposita  X 

Udskudt vedligeholdelse  X 

   

Makroøkonomiske faktorer og 
markedsrisici 

  

Illikviditet ved salg  X  

Risiko ved estimering af 
markedslejeforventninger 

X  
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Strukturelle ændringer X  

Lovændringer X  

BNP, beskæftigelse m.m. X  

Inflation X X 

Risikofri rente X  

 Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Ejendomsforeningen Danmark
102 

6.1 Lejeindtægter 

Lejeindtægterne er en væsentlig faktor i værdiansættelsen, da lejeindtægterne er den primære 

faktor ved investering i en ejendom, og dermed selvsagt en faktor, der skal undersøges 

dybdegående. Lejeindtægterne kan opdeles i tre kategorier: 

1. Den faktiske leje i henhold til lejekontrakten 

2. Husleje opgjort til markedslejen  

3. Skønnet markedsleje for tomme lejemål 

 

6.1.1  Den faktiske leje i henhold til lejekontrakten 

Den første leje er den faktiske leje, som er aftalt i lejekontrakten. Huslejen kan her sagtens matche 

den aktuelle markedsleje, men kan også ligge langt fra, hvad markedslejen er. Særligt leje-

kontrakter, som er indgået lige før finanskrisen i 2008, er sandsynligvis et stykke over, hvad det 

aktuelle markedsleje er i dag. Det gælder endvidere særligt i de danske yderområder, hvor 

huspriserne stadig ligger under niveauet fra 2008. Omvendt vil meget gamle lejekontrakter, som 

ikke reguleres, modsat være under markedslejen.    

På lige præcis dette område er der alligevel stor forskel på de to værdiansættelsesmodeller, 

eftersom den afkastbaserede model tager udgangspunkt i et stabilt år, hvor man antager at driften 

vil ligge stabilt i en årrække. Såfremt den faktiske leje ligger langt fra markedslejen, sker der 

tillæg/fradrag indtil periode for markedslejen i fase 3 jf. afsnit 5.2.1. DCF-modellen på den anden 

side består af en budgetperiode og en terminalperiode. Dette betyder at lejen budgetteres over en 

typisk 10-årig årrække. Her vil det være muligt at regulere lejen, og dermed tage højde for leje-

reguleringer ifm. fraflytning af tidligere lejer. Dog skal man være opmærksom på, at det ikke 

længere er muligt på beboelseslejemål, at indsætte en trappeleje i lejekontrakten, men kun en 

regulering som svarer til nettoprisindekset ifølge Danmarks statistik103.  
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Der findes tre forskellige lejefastsættelsesmetoder, som findes anvendt i praksis104:  

Omkostningsbestemt 

leje 

Huslejen skal svare til driftsomkostningerne med tillæg og evt. forbedringer, 

samt en fortjeneste til udlejer. 

Det lejedes værdi  Lejen må ikke overstige lejen for tilsvarene leje i området ift. beliggenhed, 

størrelse, stand m.m. 

Markedsleje Udlejer må kræve den husleje, som han ønsker, og som lejer vil betale. 

Omkostningsbestemt lejefastsættelse anvendes i visse kommuner. Det at de er reguleret er 

ensbetydende med, at lejen reguleres såvel af Boligreguleringsloven og Lejeloven. Mens der, i de 

ikke regulerede kommuner, kun reguleres via Lejeloven. Relevant for Silkeborg casen er det, at 

den findes i en reguleret kommune, hvorfor det er en omkostningsbestemt kommune. Når huslejen 

er omkostningsbestemt, betyder det, at den er beregnet ud fra de udgifter udlejeren har til at drive 

ejendommen. Dertil kommer henlæggelser til vedligeholdelse, afkast til udlejeren og eventuelt et 

beregnet forbedringstillæg105. Hvis ejendommen derimod er beliggende i en ikke-reguleret 

kommune, kan udlejer sætte huslejen til det, man kan blive enig med lejeren om – altså 

markedsleje. Dog skal man som udlejer være opmærksom på, at hvis lejeren mener, at huslejen 

er væsentligt over værdien af boligen, kan denne bede om at få huslejen sat ned ved hjælp af 

huslejenævnet106. Endeligt findes den lejedes værdi, som er en betegnelse for huslejefastsættelse 

ud fra et særligt sammenligningsprincip, som er defineret i Lejelovens §§ 47-49. I praksis betyder 

det, at man finder frem til lejeniveauet per m2 for et tilsvarende lejemål i området, og fastsætter 

lejen til dette niveau107.   

6.1.2  Husleje opgjort til markedsleje 

Såfremt den aktuelle leje i henhold til lejekontrakten ligger væsentligt fra markedslejen, og der er 

en forventning om, at lejen reguleres på et senere tidspunkt, skal der ske en regulering herefter, så 

den forventede lejeindtægt afspejler markedslejen. Med væsentligt menes der 8-10 % eller 

derover. Det kan være svært at vurdere, hvad det aktuelle markedsleje skal være, men det bedste 

måleinstrument er at sammenligne med, hvad lignende lejemål i samme område og vedlige-

holdelsesstand udbydes til. Der findes ikke en facitliste for, hvad markedslejen er, så det handler 

om at lave en grundig undersøgelse af markedet for lignede boliger. I forhold til Silkeborg casen 

indebærer det, at man skal vurdere lejeniveauet ift. andre nærtliggende investeringsejendomme. 

Som beskrevet i afsnit 5.2.1. indregnes hele effekten af implementeringen i den afkastbaserede 

models opgørelse i fase 1, hvorefter der korrigeres i fase 3 for den tidsperiode, der er bestemt i 
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lejekontrakterne, inden regulering af markedsleje forventes implementeret. I DCF-modellen 

indregnes markedslejen derimod i det år det forventes, at reguleringen vil indtræffe.   

6.1.3  Skønnet markedsleje for tomme lejemål 

Det anbefales at lejemål med tomgang indregnes i ejendommens indtægtsgrundlag til 

markedslejen i fase 1 i den afkastbaserede model og fratrækkes i fase 3 indtil genudlejning. I DCF-

modellen indregnes tomgangen i pengestrømmene. Tomgang kan, ud over konsekvenser for 

ejendommens indtægter, tillige have konsekvenser for ejendommens omkostninger. Eksempelvis 

kan tomgang medføre omkostninger til genudlejning og lejemålsindretninger. Herudover vil tom-

gang ofte påvirke ejers andele af driftsomkostninger, som ved fuld udlejning normalt vil blive 

viderefaktureret til lejer f.eks. el, vand og varme108. Usikkerheden ved fremtidig, men ikke kendt 

tomgang, indgår som en usikkerhed i afkastkravet i både DCF og den afkastbaserede model.  

6.2 Driftsomkostninger 

Driftsomkostninger er ligeledes en vigtig faktor for værdiansættelsen, og det er ofte her, at især 

ejendomsmæglere, kan ”pynte” på værdien af en investeringsejendom, idet nogle mæglere ikke 

medtager alle driftsomkostninger. Det ses ofte i salgsopstillinger på ejendomme, at f.eks. 

administration er sat meget lavt, for at få driftsresultatet til at fremstå pænere end det i 

virkeligheden er. Driftsomkostninger indeholder bl.a. omkostninger til forsikring, vedligeholdelse, 

vicevært, administration m.m. I den afkastbaserede model skal driftsomkostningerne afspejle et 

stabilt driftsår, så hvis omkostningerne svinger meget, kan det være en god idé, at lave et budget 

på 5-10 år og herefter tage et gennemsnit af omkostningerne jf. afsnit 5.2.1.  

I DCF-modellen, jf. afsnit 5.2.2, derimod opgøres de forventede driftsomkostninger i en budget-

periode og en terminalperiode. I budgetperioden skal omkostningerne opgøres for hvert år efter 

bedste evne. I praksis vil man bruge en del tid på at opstille omkostningerne i år 1, og tage 

udgangspunkt i disse de efterfølgende år. Eventuelt kunne man lade omkostningerne stige med 

den forventede inflation plus et lille tillæg for at dække sig ind. I DCF-modellen er der ligeledes 

plads til at indregne specifikke omkostninger i de år, hvor det forventes, f.eks. lovpligtige 

serviceeftersyn på gasfyre. Er der forventede omkostninger, som overstiger inflationen, skal der 

tages højde for dette. Hvis man på forhånd f.eks. ved, at udskiftninger af vinduer og døre er 

nødvendige inden for en årrække på 10 år, vil det være muligt at indarbejde dette i f.eks. år 8 i 

budgetperioden. Dette er derimod ikke på samme måde muligt at indregne i den afkastbaserede 

model, da denne blot tager udgangspunkt i et stabilt år. Bruges den afkastbaserede model kan 

denne kategori af omkostninger dog fratrækkes i fase 3, hvor der reguleres for bl.a. opsat 
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vedligehold/forbedring. Der vil altid være en del usikkerheder forbundet med at lave disse i 

budgetperioden. Usikkerhederne kan både fremstå ved at de kendte omkostninger stiger mere end 

forventet, men også ved at der kan komme uforudsete udgifter. Af denne årsag vurderes det at 

være fornuftigt, at være lidt konservativ ved opgørelsen af disse budgetter.  

Vedligeholdelse 

En anden omkostningstype, der er forbundet med en vis grad af usikkerhed, er udvendig vedlige-

holdelse. Dette gør sig særligt gældende, hvis ikke man har benyttet en byggesagkyndig til at lave 

en vurdering over fremtidige vedligeholdelsesopgaver. Er dette ikke blevet udført, kan det nemlig 

være meget svært at beregne den årlige udgift hertil. Det er derfor oplagt at tage udgangspunkt i 

historiske omkostninger til denne post, for at få en idé om hvordan fremtidige omkostninger kan se 

ud. Men som det fremgår af afsnit 5, er det ikke optimalt at bruge historiske data i en foranderlig 

verden.  

Usikkerheden ved driftsomkostningerne er meget præget af ejendommens alder og stand. Såfremt 

der er tale om en gammel ejendom, som er bygget af dårlige materialer, vurderes det næsten 

umuligt at vurdere, hvilke udskudte forpligtelser der er til renovering, og dette er noget som bør 

have en stor indflydelse på ejendommens værdiansættelse. Er der tale om en ejendom, som har 

behov for vedligehold, er det nødvendigt at afholde omkostninger til opsat vedligehold (planlagt 

vedligeholdelse) med henblik på at højne ejendommens vedligeholdelsesstand over tid. En 

vurdering af opsat vedligehold kan bl.a. omfatte en gennemgang af følgende af ejendommens 

bestanddele: vinduernes og tagets stand, kloakering, vandinstallationer mv. Grundlaget for 

vurderingen af omfanget af opsat vedligehold kan være en rapport udfærdiget af en byggesag-

kyndig eller anden rådgiver, som kan vedlægges som en note til regnskabet og forevises 

regnskabsbrugere109. 

Administration 

Omkostningen til administration er selvsagt meget afhængig af, om der er en enkeltbruger- eller 

flerbrugerejendom idet omfanget af administrationen er større ved en flerbrugerejendom som f.eks. 

Silkeborg casen med 12 lejere, da mange af administrationsopgaverne skal udarbejdes pr. lejer110. 

Ukomplicerede omkostningstyper 

Visse omkostningstyper er lette at opgøre og udgør ikke de store udfordringer eller usikkerheder. 

Ejendomskatter er f.eks. en omkostning som er yderst stabil, idet den ikke varierer meget fra år til 
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år. En anden omkostning, som ligger stabilt kunne være forsikringspræmien. Denne er typisk 

tegnet for en 5-årig periode, med en lille stigning hvert år og dermed ikke en omkostning, som 

pludselig stiger 20-30 % eller mere fra år til år. 

6.3 Afkastkrav 

Den afkastbaserede models afkastkrav og DCF-modellens afkastkrav/diskonteringsrente, som 

analyseret i afsnit 5.2.1 og 5.2.2, opgøres ud fra makroøkonomiske forhold og specifikke 

ejendomsfaktorer. Afkastkravet spiller en vigtig rolle i værdiansættelsen idet, det kan få afgørende 

betydning for værdien, hvis denne ikke er retvisende. Usikkerheder her kan derfor få store 

konsekvenser for investorer. Usikkerheden og risikoen for fejl i forbindelse med bestemmelsen af 

afkastkravet reducerer således troværdigheden, hvor en for lavt sat forrentning vil resultere i en for 

høj dagsværdi og omvendt.  

Afkastkravet kan beskrives med følgende formel: 

Afkastkrav = Den risikofrie rente + markedsrisikopræmien på investeringsejendommen. 

Afkastkravet er som beskrevet i afsnit 5 tilnærmelsesvis meget lig diskonteringsrenten fratrukket 

inflation. Derudover kommer et tillæg for den risikofrie rente, som for tiden nærmest er lig nul111.  

 Den risikofrie rente 6.3.1

Den risikofrie rente er den rente, investor får ved en såkaldt risikofri investering. Der er således tale 

om et sikkert afkast, hvor investor ikke i samme grad, som ved en investering i f.eks. aktier løber 

en risiko. Normalt angives den risikofrie rente ud fra 10-årige statsobligationer – se figur 11. Den 

risikofrie rente skal helst svare til statsobligationer med samme varighed, som den forventede 

ejerperiode112.  
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Figur 11 – 10-årig statsobligation 

 

Kilde: Danmarks Statistik
113

 

Ud over den risikofrie rente suppleres afkastkravet med en risikopræmie, for at indikere den øgede 

risiko der er forbundet med at investere i en ejendom frem for en sikker statsobligation. 

Risikopræmien bestemmes individuelt af hver enkel ejendomsmægler og ejendomsinvestor. 

Ejendomsmarkedet er præget af lavrisiko og højrisiko ejendomme med differentieret volatilitet, 

hvilket påvirker risikopræmien.    

 Markedsrisikopræmie 6.3.2

Markedsrisikopræmien er vanskelig at opgøre, da den består af flere ejendomsrelaterede risici og 

makroøkonomiske/markedsrisici. Disse er tidligere gennemgået ift. den afkastbaserede model i 

5.2.1 og DCF-modellen i afsnit 5.2.2., men analyseres nedenfor ift. risici.  

6.3.2.1 Ejendomsrelaterede risici 

De nedenstående forhold skal vurderes individuelt på den enkelte ejendom, der skal 

værdiansættes, for fastsættelse af afkastkravet. Forholdene vægter forskelligt i forhold til 

afkastkravet. De ejendomsrelaterede risici er endvidere de samme faktorer, som beskrives som de 

individuelle kvalitetsforhold i den afkastbaserede model – afsnit 5.2.1. 
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Ejendomsrelaterende risici ved værdiansættelse af investeringsejendomme, f.eks.: 

 Ejendomstype 

 Beliggenhed 

 Tomgang 

 Indretning vedligeholdelsesstand 

 Lejekontrakternes løbetid (opsigelighed)  

 Lejernes bonitet 

Ejendomstype 

Det har stor betydning for risici for investorerne, og dermed for diskonteringsrenten i DCF-modellen 

og afkastkravet i den afkastbaserede model, om der er tale om en butik, kontor, lager eller 

beboelsesejendom. Risikoen for længere tomgang i en stor lagerbygning må antages, at være 

større end f.eks. en mindre beboelsesejendom, hvor risikospredningen er større. Ved større 

investeringsejendomme ses ofte lejekontrakter med meget lange uopsigeligheder både for lejer og 

udlejer. En længere tomgangsperiode kan tage pusten fra selskabet, der ejer ejendommen, og i 

sidste ende kan det resultere i, at selskabet ikke længere har likviditet til afdrag og faste udgifter 

såsom ejendomsskatter, afgifter og forsikring, og må begæres konkurs af panthavere.   

Investering i ejendomme er en mere langsigtet strategi, hvor investor selv kan have indflydelse på 

drift og overskud. Indenfor beboelsesejendomme, vurderes det, at investorer kan kræve et lavere 

afkast i villaer og rækkehuse, i forhold til lejligheder og kollegieværelser især, hvis man bevæger 

sig lidt uden for de største danske byer. Efterspørgslen på nyere huse i de større byer er ekstrem 

høj114, og derfor kan man som investor regne med at tomgangsperioden i nye huse er lav, hvorved 

usikkerheden er lavere. En vigtig faktor ved huse versus lejligheder er, at der er større ind- og 

udflytning ved lejligheder, hvilket gør det mere tidskrævende for investor at administrere. Det 

betyder, at det må forventes, at der kommer et større slid på lejemålet, og dette skal, alt andet lige, 

afspejles i et højere afkast. 

Beliggenhed 

Beliggenhed er ligeledes et vigtigt parameter ift. værdiansættelsen idet leje- og investor-

efterspørgsel i høj grad er præget af beliggenheden. En Investeringsejendom, med en god 

beliggenhed, er mere eftertragtet og har et lavere afkastkrav, da det som udgangspunkt nemlig 

altid vil være populært og let at komme af med, den dag den skal sælges igen. Beliggenheden kan 

endvidere ses som en makroøkonomisk-/markedsfaktor jf. afsnit 6.3.2.2, da ejendomsmarkedet 

konstant ændrer sig, hvorved et attraktivt område over tid kan blive mere eller mindre attraktivt. 
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Dette kan skyldes at infrastrukturen ændres, eller at der bliver bygget massivt i nærområdet, så 

hele området får et løft, efterspørgslen stiger og flere gerne vil flytte til det nye område. Hvor 

populært området er, efter de væsentlige parametre, har betydning for fastsættelsen af 

afkastkravet. Der findes i denne sammenhæng guides til at finde ud af, hvor attraktivt et område er, 

f.eks. har Nybolig Erhverv lavet en markedsrapport (se figur 12), hvor man får et godt indblik i, 

hvordan afkastkravet bør se ud ift. beliggenheden.   

Figur 12 - Markedsrapport for Boligudlejningsejendomme i Region Sjælland115 

 

Kilde: Nybolig Erhvervs markedsrapport 1.kvartal 2017 

Der kan være stor forskel på forventningen til afkastkravet på grund af den risikofaktor, der er 

forbundet med investeringens beliggenhed. Det københavnske marked har igennem en årrække 

været præget af prisstigninger. Som følge af dette har afkastgraden været lav, da risiko for tab 

ligeledes er lav. En investeringsejendom i København har derfor et lavt risikotillæg, mens 

ejendomme i udkantsdanmark, teoretisk set, bør have et højere risikotillæg, hvorfor afkastet derfor 

her også bør være højere, for at ejendommen er interessant i investeringsøjemed. Det 

københavnske marked oplever fortsat en stigning, har lave liggetider og ikke de store afslag på 

priser116. I udkantsdanmark er det imidlertid sværere at få lov at låne penge, idet bankerne ikke er 

ligeså risikovillige pga. faktorer såsom efterspørgsel og udbud, længere liggetider m.m. Som 

eksempel er der ift. Silkeborg casen en liggetid i Silkeborg på 238 dage for villaer/rækkehuse117. 

Efter krisen er bankerne mere opmærksomme på, som følge af Finanstilsynets restriktioner, hvem 
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de låner penge til, og der kigges derfor mere nøje på værdiansættelser og udregninger118. Uanset 

beliggenhed har afkastgraden stor betydning for en værdiansættelse – det er selve katalysatoren. 

Tomgang 

Risikoen for tomgang i kort eller længere tid er, som tidligere nævnt, en vigtig faktor, der skal 

medtages i afkastkravet. Risikotillægget skal vurderes konkret på den enkelte ejendom. Der vil 

være ejendomme, hvor risikoen for tomgang er minimal og tillægget derfor bør være lavt, mens 

andre ejendomme, særligt i udkantsbyer, vil være sværere at genudleje. Dette må medføre et stør-

re risikotillæg, idet det, alt andet lige, betyder længere tomgang som følge af lavere efterspørgsel. 

Vedligeholdelsesstand 

Investeringsejendommens stand er ligesom flere af de andre parametre en faktor, som kan være 

vanskelig at forudsige. Det ses ofte, at et visuelt skøn danner grundlag for, om standen på en 

ejendom er god eller dårlig. Det optimale scenarie ville være at få en byggesagkyndig til at udføre 

en rapport på ejendommen jf. afsnit 6.2, for at minimere risikoen for, at der på kort sigt skulle være 

uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Mange af de huse som bliver bygget i dag, er opført så der 

er et minimalt vedligeholdelsesarbejde på dem, hvorved risikoen for at tage fejl i forhold vedrø-

rende, hvor meget en given beboelsesejendom kræver af vedligeholdelse, reduceres betragteligt.    

Lejekontraktens løbetid 

Risikoen ved beboelseslejekontrakter er, at lejere som hovedregel har 3 mdr.’s opsigelse119. Dette 

betyder at udlejer har ganske kort tid til at finde en ny lejer. Usikkerheden om der kan findes en 

lejer, er en faktor som vurderes at have stor betydning for, om en ejendom er attraktiv, og dette bør 

afspejles i værdiansættelsen. Også i dette tilfælde har beliggenheden stor betydning for, om det er 

let at finde nye lejere, ligesom det geografisk har betydning for ejendommen, om den kan lejes ud. 

Med det menes, at såfremt der er flere lejemål, som står tomme og som ligger langt fra f.eks. 

institutioner, arbejdspladser, offentligt transport og indkøbsmuligheder, kan det være yderst svært 

at udleje det, også selvom lejen er sat derefter. Omvendt er der en beboelsesejendom tæt på 

centrum med mange ledige lejemål, er der formentlig en særlig forklaring hertil, da efterspørgslen 

på disse ejendomme normalvis er høje. En årsag kunne f.eks. være at huslejen er sat langt over, 

hvad markedsleje er, eller at udlejer har ageret passivt i forhold til at opsøge genudlejning. 

Lejernes bonitet 

Manglende lejebetalinger (aftalerisici) omfatter lejernes evne til at betale fremtidig husleje. Aftale-

risikoen går på, at lejere med få økonomiske ressourcer udgør en risiko for manglende indtægter. 
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 Berlingske Tidende, https://www.business.dk/finans/finanstilsynes-styrker-grebet-om-bankerne (25/11-17) 
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Lejere i områder med lav indkomst vil derfor medføre et højere afkastkrav, mens områder med høj 

indkomst vil medføre lavere afkastkrav. Lejere fra den offentlige sektor opfattes endvidere som 

sikre lejere, idet sandsynligheden for at staten, som lejer, ikke betaler er yderst lav, med deraf 

følgende lav risiko120. 

6.3.2.2 Markroøkonomiske faktorer og markedsrisici 

Makroøkonomiske faktorer og markedsrisici ved værdiansættelse af investerings-

ejendomme, f.eks.121: 

 Illikviditet ved salg 

 Risiko ved estimering af markedslejeforventninger 

 Risiko ved beliggenhed og værdiforringelse pga. strukturelle ændringer 

 Risiko for lovændringer 

 Risiko for ændringer ved BNP, beskæftigelse m.m. 

 Risiko for inflation 

Illikviditet ved salg 

Investeringsejendomme er en illikvid disposition sammenlignet med f.eks. aktier, investerings-

beviser og obligationer. Disse værdipapirer handles nemlig mange gange om dagen på børsen 

modsat investeringsejendomme, hvor en transaktion ofte tager flere uger eller måneder, idet 

mulige købere skal bruge tid til at undersøge forholdene på den pågældende ejendom. Nogle 

gange er de rigtige købere simpelthen ikke aktive i markedet, hvilket betyder en længere trans-

aktionsperiode122. Alternativt ses det også, at der kan være tilbudspligt over for lejerne af 

ejendommen, hvilket ligeledes forlænger transaktionsperioden og skaber en vis usikkerhed. Dette 

er tilfældet når en udlejningsejendom sættes til salg, idet Lejelovens § 102 siger, at ejerne har 

tilbudspligt123, hvilket også er tilfældet i Silkeborg casen. Det vil sige, at de skal give lejerne en form 

for ”forkøbsret”, så de dermed har mulighed for at stifte en andelsforening og købe ejendommen 

via den. Fra købsaftalen er underskrevet af køber og sælger har lejerne 10 uger til at beslutte sig, 

om de vil overtage ejendommen til samme købesum, som ejeren ellers kan opnå ved at sælge til 

anden side. Som det beskrives i Lejelovens § 102: ” Tilbudspligten gælder, når ejendommen eller 

en del heraf overdrages ved salg, gave, fusion eller mageskifte. Den gælder endvidere ved 

overdragelse af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, når erhververen herved opnår 

                                                
120

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af 
forrentningskravet”, 2013, side 12 
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 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af 
forrentningskrav”, side 10 
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 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af 
forrentningskrav”, side 11 
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 Retsinformation.dk, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173642 (25/11-17) 
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majoritet af stemmer i selskabet”124. Hvis køberen af investeringsejendommen endvidere har brug 

for fremmedkapital, tager det ligeledes tid at blive kreditvurderet af pengeinstitutter og realkredit-

foreningerne. Risikoen vil typisk være høj i et illikvidt marked med forlænget transaktionsperiode 

og i et marked med mangel på finansiering.       

Risiko ved estimering af markedslejeforventninger 

Usikkerheden der er forbundet med fremtidige estimater af lejeindtægter jf. afsnit 6.1, skal ses som 

en risikofaktor. Den fremtidige markedsleje er afhængig af udbud og efterspørgsel125, som varierer 

over tid, og som er påvirket af flere forskellige faktorer og dermed vanskelig at forudsige. 

Risikofaktoren bliver større i et ubalanceret og usikkert lejemarked, og lavere i et afbalanceret og 

mere forudsigeligt lejemarked. 

Risiko ved beliggenhed og værdiforringelse pga. strukturelle ændringer 

Markedets aktørers opfattelse af en given beliggenhed kan ændres over tid og skabe usikkerhed 

og risiko for, at aktørerne mister interessen for en specifik beliggenhed126. Den strukturelle effekt af 

at dagligvarebutikker, dagsinstitutioner og skoler risikere at måtte lukke, kan dermed få en negativ 

effekt på lokalsamfundet og betyde, at investorerne vælger at investere i alternative områder. De 

økonomiske forhold er ligeledes en stor risiko for ejendomsmarkedet idet f.eks. faldende 

beskæftigelse eller lukning af virksomheder kan betyde, at befolkningen er nødt til at flytte fra 

området for at finde arbejde. Herefter vil udbuddet formentlig stige og risikoen for faldende 

huspriser stiger, med mindre der kommer nye arbejdspladser til, såsom regeringens store 

udflytning af statslige arbejdspladser, der er planlagt i slutningen af 2010’erne127.  

Risiko i forbindelse med lovændringer 

Udlejningsbeboelsesejendomme er voldsomt reguleret af lovgivning128, hvormed der skabes en 

grad af usikkerhed. Risikoen ved strammere reguleringer påvirker derfor investorenes villighed til 

at købe investeringsejendomme til beboelse. Planlægningslove påvirker endvidere både den 

aktuelle beliggenhed, men kan også påvirke de nærliggende områder. 
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 Retsinformation.dk, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173642 (25/11-17) 
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 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af 
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Risiko for ændringer ved BNP, beskæftigelse m.m. 

Risikoen for at lejer ikke lever op til sin økonomiske forpligtelse jf. lejers bonitet, hænger i høj grad 

sammen med beskæftigelsessituationen, samt høj- og lav konjunkturer129. I perioder hvor der ses 

højkonjunktur findes der lavere genudlejningsrisiko og risiko for tomgang. Således vil der fra lejere 

være en stigende efterspørgsel på beboelse. Omvendt i lavkonjunktur findes en højere risiko for 

udbud af tomme lejemål, hvormed lejen vil reduceres som følge af efterspørgsel og udbud.    

Risiko for inflation 

Inflation og konjunkturforhold er afgørende faktorer, eftersom der ved en høj inflation eller tendens 

til højkonjunktur vil være beskedne forventninger til afkastkravet. Omvendt vil en periode med 

lavkonjunktur betyde, at afkastet vil ligge lidt højere. 

 Risiko ved estimering af afkastkrav 6.3.3

Ovenstående ejendomsrelaterede og makroøkonomiske faktorer/markedsrisici kan være svære at 

forudsige. Usikkerheden, i forhold til at forudsige investeringsmarkedet, vil påvirke den samlede 

risikovurdering. Afkastkravet er afhængigt af, at aktørerne i ejendomsmarkedet forstår og har 

evnen til at forudsige de ændringer, som vil opstå i markedet. Til at estimere afkastkravet findes 

der markedsrapporter og analyser hos de fleste af de store ejendomsmæglerfirmaer såsom f.eks. 

Sadolin & Albæk, Nybolig Erhverv og EDC Erhverv. Her offentliggør de, hvad de mener at 

afkastkravet bør være, afhængig af hvilken type ejendom der er tale om, samt hvilken beliggenhed 

investeringsejendommen har jf. afsnit 5.2.4 Analyse af valuarvurdering. I denne situation anbefales 

det at se kritisk på afkastene og ikke lade sig inspirere alt for let, blot fordi det står i en mæglers 

markedsrapport, eftersom der stadig er andre faktorer, som skal medregnes, og vurderingen derfor 

ikke kan stå alene. Hver enkelt ejendom skal derfor vurderes nøje inden ibrugtagen af afkastkrav. 

Det er dog klart at troværdigheden øges, hvis man kan dokumentere at afkastkravet stemmer 

overens med markedsrapporterne. Risikoen ved estimering af afkastkrav vil derfor være høj i et 

ustabilt marked, med manglede markedsanalyser, og lav i et transparent og pålideligt marked. 

Det er imidlertid et afgørende krav, at afkastkravet repræsenterer den forrentning af investeringen, 

det må forventes at en uafhængig og villig part vil kræve ved køb af ejendommen. Kravet i IAS 40, 

pkt. 75 om oplysning om metode og væsentlige forudsætninger mv. ved opgørelsen af en 

investeringsejendoms dagsværdi er et forsøg på at efterkomme regnskabsbrugernes ønske om 

information omkring værdiansættelsen. Kravet betyder at et ejendomsselskab, som måler sine 

ejendomme til dagsværdi, skal oplyse om niveauet for de anvendte forrentningskrav i noterne i 

                                                
129

 Ejendomsforeningen Danmark: ”Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af 
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årsregnskabet. Dette øger troværdigheden og nytteværdien for regnskabsbrugerne, da det giver 

mulighed for en kritisk stillingstagen til de anførte dagsværdier.  

6.4 Delkonklusion 

Det kan konkluderes af værdiansættelsesmodellerne bliver påvirket af en mængde forskellige 

faktorer, hvorved afsnit 6 bygger videre på afsnit 5. I korte træk kan faktorerne nævnes som 

lejeindtægter, driftsudgifter og afkastkrav i den afkastbaserede model, mens der i DCF-modellen 

udover lejeindtægter og driftsudgifter, er diskonteringsrenten og terminalværdien som vigtige 

faktorer. Den vigtigste faktor, i begge modeller, konkluderes imidlertid at være afkastkravet/ 

diskonteringsrenten eftersom denne har størst økonomisk indflydelse. Mange af forudsætningerne 

i faktorerne er baseret på skøn og afhænger af den enkelte ejendom, samt de lejere som er knyttet 

hertil. En del af de input, som bruges til at fastlægge afkastkravet, foretages på baggrund af 

empiriske data, markedsrapporter, samt kontraktuelle forhold. Da en del af faktorerne er 

forventninger til fremtidens drift, som ikke er belyst i de historiske data, er der en hvis usikkerhed 

forbundet med værdiansættelsen.  

En del faktorer i værdiansættelsen vedrører ejendommen, mens andre er markedsbestemte. Det 

er derfor vigtigt, når ledelsen udarbejder værdiansættelsen, at både ejendommen og markedet 

analyseres grundigt for at opnå et retvisende billede af værdiansættelsen. Uanset om investerings-

ejendommen ligger i København eller udkantsdanmark er det afgørende at bemærke, at afkast-

graden her har stor betydning for en værdiansættelse, da det er selve katalysatoren. De nævnte 

risikofaktorer: øget tomgangsperiode, at lejerne udebliver og det er svært at få nye ind, en stigning 

i rente- og omkostningsniveau, taget i betragtning, må det endvidere forventes at afkastkravet 

bliver forøget. Afkastgraden afspejler den risiko, der er ved investeringen, hvorfor man kan se den 

som et risikotillæg – jo større risiko der er for, at det går galt, jo større skal risikotillægget være.  

7. Håndtering af følsomhed ved værdiansættelse af ejendomme 

Formålet med dette afsnit er at besvare undersøgelsesspørgsmål 4 vedr. håndtering af følsomhed 

ift. værdiansættelse af investeringsejendomme i aflæggelsen af årsregnskabet, så der sikres et 

retvisende billede. Håndtering af følsomhed bygger dermed videre på de faktorer som er beskrevet 

i afsnit 6. I dette afsnit opstilles dermed forskellige scenarier ved ændring af faktorer gennemgået i 

afsnit 6. Følsomhedsanalysen vil dermed vise effekten på værdiansættelsen, såfremt der i fire 

følsomhedsanalyser ændres på forskellige parametre. Udregninger udføres i den afkastbaserede 

model, men ændringer vil have samme konsekvenser i DCF-modellen. Følsomhedsanalysen 

indeholder følgende fire scenarier: 
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1. Scenarie – Ændring i afkastkrav 

2. Scenarie – Ændring i husleje 

3. Scenarie – Ændring i driftsudgifter 

4. Scenarie – Worst/Best case 

7.1 Følsomhedsanalyser 

Forudsætninger for følsomhedsberegninger  

Silkeborg Case – Resdal Bakke 11 B-N 

 Ejendommen er på 824m2 bolig fordelt over 12 rækkehuse. Grundareal i alt 9.250m2 

 12 lejere med hvér 3. mdr.’s opsigelsesvarsel 

 Lejere betaler selv visse driftsomkostninger (el, vand og varme) 

 Afkastkravet er sat til 6,2 % 

Scenarie 1 – Ændring i afkastkrav 

Som det er blevet belyst i afsnit 5 og 6 er den afkastbaserede model ligesom DCF-modellen begge 

yderst følsomme over for ændringer i afkastkravet, og dette vurderes at være en af de store 

ulemper ved modellerne. Det er derfor vigtigt at udføre et grundigt forarbejde og forholde sig til 

usikkerheden ved faktorerne gennemgået i afsnit 6, for at finde det korrekte afkastkrav og herunder 

risikopræmie til brug for fastsættelse af dagsværdien. Som det fremgik af figur 12 opgives af 

ejendomsmæglere et spænd i afkastkravet opdelt efter område, man kan bruge som vejledning. 

Men da disse også er behæftet med en vis grad af usikkerhed, er det vigtigt at forholde sig kritisk 

og gennemgå afsnit 6.3.3’s risikofaktorer. For at illustrere følsomheden over for ændringer i 

afkastkravet, er der i nedenstående tabel 11 udarbejdet en række scenarier, for at visse hvilke 

konsekvenser, der kan være forbundet ved at anvende forskellige krav til afkastet. 

Tabel 11 – Følsomhedsanalyse ved forskellige afkastkrav 

Følsomhedsanalyse ved forskellige afkastkrav 

      

Ejendommens driftsoverskud 1.000 kr. 
 

      618      
  

  

  
    

  

Afkast  
 

6,2 % 
  

  

  
    

  

Scenarier  1 2 3 4 5 

  
    

  

Ændring af afkastkrav i % - point  -1,00 % -0,50 % 0 % 0,50 % 1,00 % 

  
    

  

Nyt afkast  5,20 % 5,70 % 6,20 % 6,70 % 7,20 % 
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Beregnet dagsværdi af ejendom  11.885         10.842       9.968          9.224            8.583      

  
    

  

Forskel i dagsværdi (%)  19,23 % 8,77 % 0 % -7,46 % -13,89 % 

Forskel i dagsværdi (kr.)     1.917              874      0 - 744      -1.385      

  
    

  

Kontrol (beregnet dagsværdi x forskel i %)    1.917         874      0 - 744      -1.385      

Kilde: egen tilvirkning 

Som det fremgår af følsomhedsanalysen påvirkes dagsværdien markant selv ved mindre 

ændringer i afkastkravet. Således medfører en stigning i afkastkravet på 0,50 procentpoint et fald i 

dagsværdien af ejendommen på 744.000 kr. svarende til 7,46 %. Troværdigheden ved brug af den 

afkastbaserede model, ligesom med DCF-modellen, til opgørelse af dagsværdigen hænger i høj 

grad derfor sammen med, om afkastkravet er opgjort korrekt. Med de usikkerheder, som er 

indeholdt i afkastkravet, gør det denne faktor til én af de væsentligste, og der bør derfor lægges 

ekstra tid og ressourcer i opgørelse af denne faktor. 

Scenarie 2 – Ændring i husleje 

I afsnit 6 med væsentlige faktorer, blev huslejen nævnt som et vigtigt parameter for værdi-

ansættelsen. Lejen på Silkeborg casen er udregnet vha. bilag 1 til at ligge på 965 kr. pr. m2. 

Ligesom med afkastkravet kan en ændring i huslejen også medføre væsentlige ændringer i 

dagsværdien. En ændring af lejen til markedsleje kan have betydning for ejendommens værdi, da 

dette er en anden vigtig faktor ved opgørelse af dagsværdien. Markedslejen er dog et skøn, og det 

er derfor relevant at se effekten på dagsværdien på ejendommen, hvis markedslejen ændres. 

Nedenfor i tabel 12 ses det, hvilken påvirkning en eventuel ændring i huslejen, vil have på 

dagsværdien af ejendommen i kroner og procent. 

Tabel 12 - Følsomhedsanalyse ved forskellige lejepriser pr. m² 

Følsomhedsanalyse ved forskellige lejepriser pr. m² 

      Samlede antal kvadratmeter  
 

824 
   Forrentningsafkast 

 
6,20 

   Faktisk leje (795.000/824) 
 

964,81 
   

      Scenarier  1 2 3 4 5 

      Ændring af markedsleje pr. m² -100 -50 0 +50 +100 

Lejeindtægter 
          

712.600      
          

753.800      
          

795.000      
          

836.200      
          

877.400      

Driftsudgifter 
          

177.000      
          

177.000      
          

177.000      
          

177.000      
          

177.000      
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Driftsresultat 
          

535.600      
          

576.800      
          

618.000      
          

659.200      
          

700.400      

      Ændring i driftsresultat (%)  -13,33 % -6,67 % 0 % 6,67 % 13,33 % 

Ændring i driftsresultat (kr.)  -82.400      -41.200      0 
             

41.200      
             

82.400      

Beregnet dagsværdi af ejendom  
     

8.638.710      
       

9.303.226      
       

9.967.742      
     

10.632.258      
     

11.296.774      

Ændring i dagsværdi (kr.) -1.329.032      -664.516      0 
          

664.516      
       

1.329.032      

Kilde: egen tilvirkning 

Som det ses ovenfor har ændring i lejepriser også indflydelse på det samlede resultat af 

dagsværdien. En stigning i markedslejen fra den faktiske leje på 965 kr. pr. m2 til 1.065 kr. pr. m2 

medfører en stigning i den aktuelle dagsværdi på 1.329.032kr. Og omvendt vil et fald i 

markedslejen på 100kr pr. m2 til 865 kr. pr. m2 resultere i et fald i dagsværdien på 1.329.032kr. Når 

det er sagt, vurderes den i salgsopstillingen opstillede husleje, imidlertid at stemme overens med 

markedslejen for dette område, hvorfor det ikke vurderes, at den vil skulle tilpasses.   

Scenarie 3 – Ændring i driftsudgifter 

I afsnit 6 blev der endvidere nævnt driftsudgifter, som et vigtigt parameter for værdiansættelsen, 

som imidlertid er behæftet med en del usikkerheder. Driftsudgifterne er opgjort i Silkeborg casen 

vha. bilag 1 til 177.000kr. Også her har en ændring i denne indflydelse på den samlede dagsværdi, 

hvorfor der nedenfor i tabel 13 er udarbejdet en følsomhedsanalyse, som viser dagsværdien ved 

ændringer i driftsudgifterne inkl. vedligeholdelsesomkostningerne. 

Tabel 13 – Følsomhedsanalyse ved forskellige driftsudgifter inkl. vedligeholdelses-

omkostninger 

Følsomhedsanalyse ved forskellige driftsudgifter inkl. vedligeholdelsesomkostninger 

            

Samlede antal kvadratmeter   824       

Forrentningsafkast   6,20       

Faktisk leje (795.000/824)   964,81       

            

Scenarier  1 2 3 4 5 

            

Ændring af udgifter -30.000      -15.000                            -        
             

15.000      
             

30.000      

Lejeindtægter           795.000      
          

795.000                795.000      
          

795.000      
          

795.000      

Driftsudgifter           147.000      
          

162.000                177.000      
          

192.000      
          

207.000      

            

Driftsresultat           648.000      
          

633.000                618.000      
          

603.000      
          

588.000      
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Ændring i driftsresultat (%)  4,85 % 2,43 % 0 % -2,43 % -4,85 % 

Ændring i driftsresultat (kr.)               30.000      
             

15.000      0 -15.000               -30.000      

Beregnet dagsværdi af 
ejendom       10.451.613      

     
10.209.677             9.967.742      

       
9.725.806           9.483.871      

Ændring i dagsværdi (kr.)           483.871      
          

241.935      0 -241.935           -483.871      

Kilde: egen tilvirkning 

Som det ses ovenfor medfører en stigning i driftsudgifterne på 30.000kr. årligt et fald i dags-

værdien af ejendommen på 483.871kr. Omvendt vil et fald i driftsudgifterne på 30.000kr. årligt 

medfører en stigning i ejendommens dagsværdi på 483.871kr. Ændringen har ikke en så stor 

påvirkning på dagsværdien som f.eks. lejeindtægter, hvilket skyldes at driftsomkostninger og 

vedligeholdelsesomkostninger udgør en mindre del af de samlede pengestrømme. Selvom 

driftsudgifterne er budgetteret forkert, har det dermed ikke den store indvirkning på dagsværdien 

som f.eks. fejlestimering på afkastkravet og markedslejen.     

Scenarie 4 – Worst/best case scenarie 

Som det sidste scenarie, vurderes det interessant at belyse en worst/best case beregning, hvor der 

indregnes henholdsvis højere lejeindtægter og lavere driftsudgifter som best case, og omvendt 

som worst case lavere lejeindtægter og højere driftsudgifter. I begge beregninger bruges samme 

afkastkrav. De to scenarier fremgår af tabel 14. 

Tabel 14 - Følsomhedsanalyse – best/worst case scenarie 

Følsomhedsanalyse - best/worst case scenarie 

            

Samlede antal 
kvadratmeter    824       

Forrentningsafkast   6,20       

Faktisk leje (795.000/824)   964,81       

            

Scenarier  1 2 3 4 5 

            

Ændring af markedsleje pr. 
m² -100 -50 0 +50 +100 

Lejeindtægter 
          

712.600                753.800      
          

795.000      
          

836.200      
          

877.400      

Ændring af driftsudgifter 
             

30.000                   15.000      
                      

-        -15.000      -30.000      

Driftsudgifter 
          

207.000                192.000      
          

177.000      
          

162.000      
          

147.000      

Driftsresultat 
          

505.600                561.800      
          

618.000      
          

674.200      
          

730.400      

            

Ændring i driftsresultat (%)  -18,19 % -9,09 % 0 % 9,09 % 18,19 % 
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Ændring i driftsresultat (kr.)  -112.400      -56.200      0          56.200               112.400      

Beregnet dagsværdi af 
ejendom  

       
8.154.839             9.061.290      

       
9.967.742      

     
10.874.194      

     
11.780.645      

Ændring i dagsværdi 
(kr.) -1.812.903      -906.452      0 

          
906.452      

       
1.812.903      

 Kilde: egen tilvirkning 

I denne tabel ses 5 scenarie mellem worst og best case. Som det fremgår af ovenstående vil der i 

et best case, scenarie 5 i tabellen ovenfor, være en stigning i dagsværdien på 1.812.903kr, hvis 

markedslejen steg 100kr pr. m2 og driftsudgifterne faldt 30.000kr årligt. Omvendt vil der i worst 

case, som i scenarie 1 i tabellen ovenfor, være et fald i dagsværdien på 1.812.903kr, hvis 

markedslejen faldt 100kr pr. m2 og driftsudgifterne steg 30.000kr årligt. Da mange faktorer er 

behæftet med usikkerheder, er det derfor en god idé at have opstillet worst og best case. 

Håndtering af risici 

Ved værdiansættelse af investeringsejendomme ses det ofte, at det er ledelsen, der selv foretager 

værdiansættelsen. At opstille scenarier har den positive effekt at små ændringers effekt 

synliggøres. Udfordringer ved at opstille korrekte afkastkrav er imidlertid, at det er præget af skøn. 

En måde at minimere risikoen er ved at benytte kompetente fagpersoner, som har en større indsigt 

i markedet end ledelsen f.eks. valuarer, ejendomsmæglere m.m. Da afkastkravet i overvejende 

grad har stor betydning for værdiansættelsen, har valuaren den fordel at have et indgående 

kendskab til ejendomsmarkedet og dermed bedre kunne opgøre afkastkravet end ledelsen. 

En anden måde at nedbringe risikoen for forkert værdiansættelse er ved gennemgangen hos 

revisoren, eftersom det er revisors funktion, modsat valuaren, der fastsætter ejendomsværdien, at 

efterprøve dette. Revisoren ser på udviklingen i ejendomsværdien fra tidligere perioder og 

sammenligner med forventningen til værdien i dag. Revisorens rolle er at forholde sig objektivt til 

værdiansættelsen som offentlighedens tillidsrepræsentant. For at revisoren kan afgive en 

revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger, skal denne derfor kunne stå inde 

for at data vurderes at være valid, og at denne har kontrolleret, at der er sammenhæng mellem 

udviklingen i markedet og udviklingen i afkastkravet.   

7.2 Delkonklusion  

Som det ses i afsnit 7’s tabeller, kan der være flere faktorer, som kan have indflydelse på 

dagsværdien. Ovenfor er opstillet fire scenarier, der kunne imidlertid også laves følsomheds-

analyser på andre områder, f.eks. hvor man indregnede eksempelvis 5 % tomgang på alle lejemål. 

Listen af følsomhedsanalyser ovenfor er dermed ikke udtømmende.  
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På basis af ovenstående konkluderes det, at små ændringer i input til værdiansættelsesmodellerne 

påvirker dagsværdien i større eller mindre grad. Af de fire eksempler ovenfor fremgår det, at 

markedslejen og afkastkravet har den største effekt på dagsværdien i analysen. Det er derfor af 

afgørende betydning, at input opgøres så nøjagtigt og korrekt som muligt, og at risici forsøges 

minimeret, hvis værdiansættelsen skal være valid. En vigtig konklusion her er endvidere, at 

eftersom der i dagsværdien indgår mange forskellige faktorer, som er præget af skøn og 

usikkerheder, er det vigtigt at have et godt kendskab til markedet og opstille forskellige scenarier, 

så følsomheden bliver belyst. For som det tidligere er blevet nævnt er det i praksis vanskeligt, med 

mindre man har stor transaktionsvolumen, som dog er tilfældet i 2017, at følge IAS 40 pkt. 45, der 

som udgangspunkt siger at den bedste måde at værdiansætte en investeringsejendom, er at 

sammenligne med en ejendom magen til. Hvorfor IAS 40. pkt. 46, som tillader at sammenligne 

med mindre sammenligne ejendomme, og der i stedet reguleres ved for disse forskelle ved 

værdiansættelsen, ofte følges. 

8. Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at kortlægge og analysere, hvilke faktorer der påvirker 

værdiansættelse af investeringsejendomme, hvilke fordele og ulemper de forskellige metoder har, 

og hvordan der leves op til regnskabslovens krav om, at det eksterne regnskab skal give et 

retvisende billede, når værdiansættelsen af investeringsejendomme er præget af væsentlige skøn 

og usikkerheder. Til besvarelse af dette blev der opstillet fire undersøgelsesspørgsmål, som blev 

besvaret i afsnit 5, 6 og 7 med udgangspunkt i teoriafsnittet. Der har igennem hele opgaven været 

en rød tråd tilbage til generalklausulen og afsnit 4 om det retvisende billede, ved at de forskellige 

afsnit hele tiden har bygget videre på hinanden, for at komme frem til, hvad der skal til for at opnå 

det retvisende billede. For at uddybe analysen og benytte metoderne i praksis, er der endvidere 

benyttet en case med beboelsesejendomme i Silkeborg.    

De to første undersøgelsesspørgsmål omhandlede, hvilke metoder der kunne anvendes til 

bestemmelse af dagsværdien af en investeringsejendom, samt herefter en komparativ analyse af 

de to indregningsmetoder, for at kortlægge og analysere deres fordele og ulemper i forhold til 

kriterierne om relevans og troværdighed. Samlet set er kriterierne om relevans og troværdighed 

nemlig afgørende for et regnskabs informationsværdi og nytteværdien for regnskabsbrugerne. I 

opgavens første del blev det konkluderet, at der overordnet findes to metoder til indregning og 

måling af investeringsejendomme: kostprisen og dagsværdimetoden. Som det kunne konkluderes 

af afsnit 5 kunne denne opgøres ved hjælp af fire metoder. Kostpris anvendes i det præstations-

orienterende regnskabsparadigme, mens dagsværdi bruges i det formueorienterende regnskabs-

paradigme. ÅRL tillader et valg for virksomheden om måling både efter det præstations- og 
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formueorienterende regnskabsparadigme. Når det vurderes hvorledes det er kostpris eller 

dagsværdi, der bidrager mest til informationsværdien i et turbulent ejendomsmarked, har diskus-

sionen taget udgangspunkt i begrebsrammens fundamentale kvalitative egenskaber, relevans og 

validitet. Det konkluderes at kostprisen i al sin enkelthed tager udgangspunkt i investerings-

ejendommens faktiske anskaffelsessum (kostpris). Metoden konkluderes at være forsigtig idet den 

ikke tillader opskrivninger af ejendommens værdi, hvilket kan medføre en risiko for 

undervurderinger og kan være problematisk ift. relevans og troværdighed.  

Det konkluderes at dagsværdien af en investeringsejendom, er det beløb som ejendommen kan 

omsættes til ved handle mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter på målings-

tidspunktet. Overordnet for dagsværdimetoden kan det siges, at denne tillader opskrivninger og 

dermed er mere anvendelig i et aktivt og turbulent marked. Den første, af de fire metoder til 

opgørelse af dagsværdien, er den afkastbaserede model, som er en simpel model til at beregne 

værdien af ejendommen, og som tager udgangspunkt i investeringsejendommens driftsafkast i et 

normalt driftsår og efterfølgende reguleres med tillæg og fradrag. Dennes udgangspunkt er dermed 

historiske data. Den anden model er DCF-modellen, som går mere i dybden, og hvor det er muligt 

at tage højde for eventulle fremtidige udgifter. Den tager udgangspunkt i pengestrømme generet i 

ejendomme i en budgetperiode. Den tredje model til indregning af dagsværdien er en ekstern 

valuar vurdering, hvor en uafhængig vurderingsmand vurderer, hvor meget ejendommen kan 

handles for på balancedagen. Vurderingsmanden skal besidde de nødvendige kvalifikationer i form 

af bl.a. kendskab til ejendomstype og markedsforhold. Den sidste er markedsmetoden, som er en 

metode hvor man sammenligner ejendomsvurderingen med de seneste handlede tilsvarende 

ejendomme ud fra m²-priser. Det kan konkluderes, at der både er fordele og ulemper ved de fem 

metoder, og deres relevans og troværdighed afhænger af den enkelte investeringsejendom og det 

marked den befinder sig på. Med udgangspunkt i det ejendomsmarked vi har i dag, prioriteres 

værdiansættelsesmetoderne ift. relevans og troværdighed som følger: 1. Markedsmetoden, 2. 

Ekstern vurdering, 3. DCF-modellen, 4. Den afkastbaserede model, 5. Kostprismetoden. 

Markedsmetoden konkluderes at være bedst idet vi i 2017 har oplevet en stor transaktionsvolumen 

på investeringsejendomme, hvormed det er muligt at sammenligne priser på investerings-

ejendommen, hvilket resultere i at graden af skøn reduceres og troværdigheden øges. Den 

eksterne vurdering prioriteres som nummer to, idet disse i høj grad vurderes at have en faglig 

kompetent indsigt og har kendskab til lokale markeder, dog er placeringen afhængig af, at denne 

reelt besidder faglige kompetencer. Herefter ses DCF-modellen, da den er den mest detaljeret og 

grundig i sin gennemgang af faktorer og dermed den mest troværdige. Troværdigheden kommer 

imidlertid på bekostning af et stort ressourceforbrug, hvilket giver den en tredje plads. Den 

afkastbaserede model ses som nummer fire, idet den her er mere simpel og ikke er så fleksibel i 
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sin udregning af dagsværdien. Endeligt kommer kostprismetoden, hvis troværdighed må betegnes 

som lavere i et aktivt og omskifteligt marked, da dens udgangspunkt er historiske data. 

Det kan endvidere konkluderes at værdiansættelsesmodellerne bliver påvirket af en mængde 

forskellige faktorer, som leder os frem til undersøgelsesspørgsmål 3, som analyserer på faktorer, 

der påvirker værdiansættelsen af en investeringsejendom. I korte træk kan faktorerne nævnes som 

lejeindtægter, driftsudgifter og afkastkrav i den afkastbaserede model, mens der i DCF-modellen 

udover lejeindtægter og driftsudgifter, er diskonteringsrenten og terminalværdien som vigtige 

faktorer. Som den afgørende faktor er afkastkravet, da denne konkluderes at have den største 

økonomiske påvirkning jf. følsomhedsanalysen. Herudover er det vigtigt at belyse de ejendoms-

relaterede faktorer og makroøkonomiske faktorer/markedsrisici. Som det ses ovenfor, kan det 

konkluderes at mange af forudsætningerne i faktorerne er baseret på skøn og afhænger af den 

enkelte ejendom og de lejere, som er knyttet hertil. En del af de input som bruges til at fastlægge 

afkastkravet foretages på baggrund af empiriske data, markedsrapporter, samt kontraktuelle 

forhold, men eftersom en del af faktorerne er forventninger til fremtidens drift, som ikke er belyst i 

de historiske data, er der en hvis usikkerhed forbundet med værdiansættelsen. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 4, leder os endelig hen til håndtering af følsomhed ved værdiansættelse 

af ejendomme i afsnit 7. I dette afsnit kan det på baggrund af fire følsomhedsanalyser konkluderes, 

at der kan være flere faktorer, som kan have indflydelse på dagsværdien, samt at små ændringer i 

input til værdiansættelsesmodellerne påvirker dagsværdien i større eller mindre grad. Af 

følsomhedsanalyserne kan det konkluderes at markedslejen og afkastkravet har den største effekt 

på dagsværdien, hvorfor det derfor er af afgørende betydning at input opgøres så nøjagtigt og 

korrekt som muligt, og at risici forsøges minimeret, hvis værdiansættelsen skal være valid. En 

vigtig konklusion er endvidere, at eftersom der i dagsværdien indgår mange forskellige faktorer, 

som er præget af skøn og usikkerheder, er det vigtigt at have et godt kendskab til markedet og 

opstille forskellige scenarier, så følsomheden bliver belyst, da der ikke er to ejendomme med helt 

ens karakteristika.  

Det retvisende billede konkluderes derfor at kunne gives ved, udover kravet i ÅRL om opgørelse af 

den anvendte metode til opgørelse af måling og indregning af ejendommen, i regnskabet at oplyse 

det anvendte afkastkrav, samt medtage følsomhedsanalyser af den opgjorte værdi ved ændringer i 

afkastkravet, hvorunder de forskellige ejendomsspecifikke og markedsspecifikke risikofaktorer er 

behørigt indarbejdet i modellen. Dette resulterer endeligt i en øget nytteværdi af regnskabet til 

gavn for regnskabsbrugeren.   
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9. Perspektivering 

Opgavens fokus har primært, om end der også er blevet diskuteret brugen af metoderne over tid, 

taget udgangspunkt i det nuværende marked i 2017, som til dels stadig er påvirket af 

konsekvenserne af finanskrisen i 2008. Det kunne imidlertid være interessant, at kigge på det 

fremtidige marked, stadig med udgangspunkt i de samme indregningsmetoder til dagsværdi, samt 

analyse af risikofaktorer og følsomhed, som i denne opgave. I det fremtidige kunne det være 

særligt interessant at belyse effekten af de kommende statslige udflytninger, som er planlagt til 

slutningen af 2010’erne, for at se om konklusionerne i denne opgave vil blive ændret, såfremt de 

benyttes på områder, hvor staten har flyttet instanser ud til. Hypotesen er, at udkantsdanmark 

dermed måske ikke længere er præget af ligeså store usikkerheder og risici, som det fremgår af 

analysen. 

Som markedet er lige nu, ses der stadig områder i Danmark, hvor priserne på huse stadig ligger på 

niveau, eller under niveau med priserne fra før finanskrisen. Det, at der bliver flyttet flere hundrede 

arbejdspladser ud i provinsen til områder som ellers ser en fraflytning, har måske den effekt, at 

skoler, dagsinstitutioner og dagligvarebutikker ikke er nødt til at lukke, grundet manglende børn og 

kunder. Det må under alle omstændigheder formodes at skabe mere liv og en øget efterspørgsel 

på boliger, når der kommer så mange nye tilflyttere til et område. I takt med at der kommer 

tilflyttere, er der endvidere måske et behov for, at bygge flere huse og på den måde skabes der 

følgearbejdspladser, som ikke direkte er forbundet med udflytningen af de statslige arbejdspladser, 

men som en positiv effekt heraf. I nogle bysamfund er der nok tale om en renæssance idet det 

kunne se vanskeligt ud, at tiltrække nye indbyggere til byen. Når efterspørgslen vil stige, er der stor 

sandsynlighed for at huspriserne i disse byer også vil stige, og det samme vil 

investeringsejendommene også. Ved et løft af disse områder, vil det formodes at de risikofaktorer 

som i analysen konkluderes at gøre sig gældende for udkantsdanmark f.eks. tomgang, lejernes 

bonitet og beliggenhed er risikofaktorer, som vil minimeres og måske snarere vil svare til de større 

byer. Herudover kunne man forestille sig at markedslejen på beboelsesejendomme vil have en 

positiv effekt i form af en stigning, og dermed vil dette også afspejle sig i en højere dagsværdi for 

den enkelte ejendom.     

Hvorvidt der er tale om markante stigninger, er for tidligt at sige noget om endnu, da ikke alle 

arbejdspladser er flyttet og følgevirkningerne er indtruffet. Men det kunne være interessant at kigge 

på virkningen for ejendomspriserne og dermed også afkastkravet – vil usikkerhederne blive mindre 

og det vil være lettere at opnå et retvisende billede?       
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11. Bilag  

Bilag 1 – Salgsopstilling 
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Bilag 2 – eksempler på investeringsejendomme130 

Investeringsejendomme er eksempelvis: 

 Ejendomme, der er udlejet. 

 Ejendomme, der er tomme, men ejet med henblik på udlejning. 

 Ejendomme, hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt. 

 Investeringsejendomme, der er under ombygning, renovering mv. med henblik på at sikre 

fortsat anvendelse som investeringsejendom. 

 Investeringsejendomme, der udbydes til salg, og som ikke ombygges eller renoveres med 

henblik på salg, forbliver investeringsejendomme.  

 Investeringsejendomme overføres derimod til handelsejendomme, når ejendommen i 

væsentligt omfang ombygges eller renoveres med henblik på salg. 

 Leasingtagers finansielt leasede investeringsejendomme, der er videreudlejet på 

operationelle leasingvilkår. 

Ejendomme, der ikke er investeringsejendomme, er eksempelvis: 

 Ejendomme under opførelse, der fremtidig skal anvendes som investeringsejendomme. 

Vejledningens afsnit om investeringsejendomme finder først anvendelse på sådanne 

ejendomme, når ejendommene er færdigopført og er klar til ibrugtagning. 

 Domicilejendomme. 

 Ejendomme under opførelse for tredjemand. 

 

  

                                                
130

 FSR: ”Regnskabsvejledning 2016” http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/ 
Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20 
forside_030516.ashx?la=da , side 54 (17/11-17) 

http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/%20Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20%20forside_030516.ashx?la=da
http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/%20Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20%20forside_030516.ashx?la=da
http://www.fsr.dk/-/media/Files/Faglig%20viden/Regnskaber/%20Standarder%20og%20vejledninger/000%20-%20Forside%20indhold%20og%201-37%20m%20gul%20%20forside_030516.ashx?la=da
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Bilag 3 – Begrebsrammen niveau 2: Kvalitative egenskaber131 

 

Fundamentale og forstærkende egenskaber, som den finansielle information bør besidde for at 

skabe størst nytteværdi for de primære brugere. 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning efter Elling, Jens O.
132
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 Elling, Jens O.: ”Finansiel rapportering – teori og regulering”, 2014, 3. udgave, side 204 
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