
Ændringen i årsregnskabslovens betydning for 
indregning og måling af investeringsejendomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD Regnskab og Økonomistyring 

Copenhagen Business School 

Eksternt Regnskab 

 

 

 

 

 

 

Forfatter 

Martin Helbo Behrens 

 

Vejleder 

Kirsa Mee Schnell Christiansen 

 

 

Anslag: 140.908 

Normalsider: 68 

Afleveringsdato: 8. maj 2018 



Martin Helbo Behrens HD Regnskab og Økonomistyring 8. maj 2018 
 Afgangsprojekt 
 

 
 

2 

Indholdsfortegnelse 

1      Indledning, problemformulering og metode .............................................................................................. 4 

1.1 Problembaggrund samt problemstilling ........................................................................................... 4 

1.2 Problemformulering ......................................................................................................................... 5 

1.3 Begrebsafklaring ............................................................................................................................... 6 

1.4 Afgrænsning ...................................................................................................................................... 6 

1.5 Indledning til metode........................................................................................................................ 7 

1.6 Empiri ................................................................................................................................................ 7 

1.7 Dataindsamling og teorivalg ............................................................................................................. 7 

1.8 Videnskabsteoretiske overvejelser ................................................................................................... 8 

1.9 Undersøgelsesspørgsmål og metodevalg ......................................................................................... 8 

1.10 Kildekritik .......................................................................................................................................... 9 

2 Regnskabsteori ......................................................................................................................................... 10 

2.1 Indledning til begrebsrammen ....................................................................................................... 10 

2.2 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov ...................................................................................... 11 

2.3 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber .................................................................................................. 14 

2.4 Niveau 3 – Definition af elementer ................................................................................................ 18 

2.5 Niveau 4 – Indregning og måling .................................................................................................... 19 

2.6 Niveau 5 – Klassifikation og præsentation ..................................................................................... 21 

2.7 Ændringen i årsregnskabsloven ...................................................................................................... 23 

2.8 Delkonklusion regnskabsteori......................................................................................................... 25 

3 Regler for indregning og måling samt regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme ......... 27 

3.1 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme ............................................................ 27 

3.2 Definitioner ..................................................................................................................................... 28 

3.3 Præsentation af investeringsejendomme efter årsregnskabsloven .............................................. 28 

3.4 Indregning og måling ...................................................................................................................... 31 

3.4.1 Kostprismetoden............................................................................................................................. 31 

3.4.2 Dagsværdi efter § 41 ....................................................................................................................... 32 

3.4.3 Dagsværdi efter § 38 ....................................................................................................................... 33 

3.4.4 Ændringer til indregning og måling i den nye Årsregnskabslov fra 2015 ....................................... 35 

3.5 Udskudt skat ................................................................................................................................... 36 

3.6 Delkonklusion.................................................................................................................................. 36 

4 Værdiansættelse af investeringsejendomme .......................................................................................... 37 

4.1 Kostprismetoden............................................................................................................................. 38 



Martin Helbo Behrens HD Regnskab og Økonomistyring 8. maj 2018 
 Afgangsprojekt 
 

 
 

3 

4.2 Opgørelse af dagsværdi .................................................................................................................. 38 

4.2.1 Dagsværdihierarkiet........................................................................................................................ 39 

4.2.2 Markedsmetoden ........................................................................................................................... 40 

4.2.3 Indkomstmetoden .......................................................................................................................... 40 

4.2.4 Omkostningsmetoden .................................................................................................................... 46 

4.3 Vurdering af forskellige metoder til opgørelse af dagsværdi ......................................................... 46 

4.4 Delkonklusion.................................................................................................................................. 49 

5      Analyse af regnskab .................................................................................................................................. 50 

5.1 Analyse af Selskab A........................................................................................................................ 51 

5.1.1 Beskrivelse af Selskab A .................................................................................................................. 51 

5.1.2 Regnskabsklasse.............................................................................................................................. 51 

5.1.3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning ........................................................................................ 53 

5.1.4 Anvendt regnskabspraksis .............................................................................................................. 54 

5.1.5 Resultatopgørelse, balance og noter .............................................................................................. 57 

5.1.6 Værdiansættelse af investeringsejendom ...................................................................................... 61 

5.2 Delkonklusion.................................................................................................................................. 62 

6     Diskussion .................................................................................................................................................. 63 

7     Konklusion.................................................................................................................................................. 65 

8     Perspektivering .......................................................................................................................................... 65 

9     Litteraturliste ............................................................................................................................................. 67 

10    Figurliste ................................................................................................................................................... 68 

 



Martin Helbo Behrens HD Regnskab og Økonomistyring 8. maj 2018 
 Afgangsprojekt 
 

 
 

4 

1      Indledning, problemformulering og metode 
Opgaven er skrevet i forbindelse med afslutningen af studiet HD 2. del regnskab og økonomistyring ved CBS. 

Da jeg til dagligt arbejder som revisor, fandt jeg faget eksternt regnskab mest relevant. Opgaven har til formål 

at give læseren en forståelse af, hvad ændringerne i den nyeste årsregnskabslov har haft af betydning for 

den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme.  

1.1 Problembaggrund samt problemstilling 

I mange år har der været stort fokus på værdiansættelse af investeringsejendomme. Før finanskrisen i 

2007/2008 var ejendomme en god investering for mange. Grunden til at ejendomme var en god investering, 

var, at der op til finanskrisen havde været mange år med høj vækst. Bankerne var villige til at låne penge ud, 

og det virkede ikke til at ejendomsmarkedet ville falde. Det endte dog med, at ejendomsmarkedet pludselig 

krakkede, og pludselig var bankerne ikke lige så villige til at låne penge ud. Der opstod en finanskrise, som 

gjorde at boligpriserne faldt, hvilket også betød at investeringsejendommene faldt i pris grundet højere 

afkastkrav. 

Krisen på boligmarkedet fortsatte i nogle år, men de seneste 5-6 år er markedet igen begyndt at vækste. Når 

boligmarkedet vækster, følger investeringsejendommene ofte med, dette er også tilfældet nu.1 Markedet 

vækster lige nu så meget, at Sadolin-Albaek taler om en mulig boblemarkedet. Der er mange ligheder imellem 

2007 og 2018 i forhold til boligmarkedet. Nogle af lighederne er bl.a. lav rente, rigelig med likviditet, og at 

investeringsaktiviteterne boomer.2 Når markedet vækster, bliver værdiansættelsen af ejendommene også 

sværere for revisor at beregne. Derfor vil revisor ofte gøre opmærksom på, at værdiansættelsen er beregnet 

på skøn, og kan derfor være risikofyldte. 

Den 28. januar 2015 kom der et lovforslag om ændringer i årsregnskabsloven. Formålet med forslaget var at 

lempe de administrative opgaver i virksomhederne, når de skulle udarbejde årsregnskabet. En vigtig ting 

omkring lovforslaget var også, at der fortsat skulle tages hensyn til regnskabsbrugernes behov for væsentlige 

oplysninger. Som så mange gange før, ændrer man årsregnskabsloven, så den følger med den internationale 

udvikling på regnskabsområdet.3 

Ændringerne til årsregnskabsloven har udover at gøre det nemmere for virksomhederne i Danmark, også 

medført en række ændringer til den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Det er derfor 

interessant at se på, hvad ændringerne i den nye årsregnskabslov har haft af betydning for virksomheder 

med investering som hovedaktivitet, og dens regnskabsbrugere.  Den nyeste årsregnskabslov havde virkning 

                                                           
1 https://sadolin-albaek.dk/boble-ejendomsmarkedet 
2 https://sadolin-albaek.dk/boble-ejendomsmarkedet 
3 http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L117/index.htm 
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fra 1. januar 2016. Da jeg personligt arbejder som revisor til dagligt, er dette et interessant og vigtigt emne i 

dagligdagen. Det er derfor interessant at se på, hvad ændringen i den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme, har betydet for årsregnskabet og dens regnskabsbrugere. 

Opgavens målgruppe er primært revisorer eller andre regnskabskyndige personer med interesse for 

værdiansættelse af investeringsejendomme. Det er en forudsætning, at læseren enten er regnskabskyndig 

eller har forståelse for rapportering i forbindelse med en årsrapport. 

1.2 Problemformulering 

Hvilke konsekvenser har ændringerne i årsregnskabsloven haft for værdiansættelsen af 

investeringsejendomme? 

Denne overordnede problemstilling fører til følgende undersøgelsesspørgsmål. 

1. Hvordan er begrebsrammen med til at definere det retvisende billede, og hvad har ændringen i 

årsregnskabsloven haft af betydning for virksomheder med investering som hovedaktivitet? 

 

2. Hvilke regler er der for indregning og måling, og hvilke ændringer har den nye årsregnskabslov 

medført? 

 

3. Hvilke metoder anvendes der til værdiansættelse af investeringsejendomme, og hvilke fordele 

og ulemper er der ved de forskellige værdiansættelsesmetoder? 

 

4. Hvad har ændringerne i årsregnskabsloven haft af betydning for reglerne om indregning og 

måling, og hvordan har ændringerne i årsregnskabsloven påvirket årsrapporten? 
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1.3 Begrebsafklaring 

 

1. Konsekvenser 

Begrebet ”konsekvenser” defineres i denne opgave, som forhold der har påvirket virksomheden 

godt eller dårligt med ændringerne i årsregnskabsloven. 

Dette vil jeg analysere både fra et revisionsmæssigt perspektiv samt bruger perspektiv. 

 

2. Fordele og ulemper 

”Fordele og ulemper” vurderes ud fra begrebsrammen, og det retvisende billede. 

 

1.4 Afgrænsning 

Det selskab som benyttes i opgaven har investering som hovedaktivitet. I opgaven vil der være fokus på 

ændringerne i årsregnskabsloven, som blev foretaget i 2015. De ændringer, der vil være fokus på, er området 

inden for indregning og måling af investeringsejendomme. Andre ændringer i årsregnskabsloven fra 2015 vil 

derfor ikke blive belyst i opgaven, med mindre det vil give mening i forhold til problemformuleringen. 

Jeg vil primært benytte årsregnskabsloven, da opgavens overordnet mål og fokus er at redegøre for, hvad de 

seneste ændringer i årsregnskabsloven har haft af betydning for den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme, regnskabsbrugernes beslutningstagen, samt indregning og måling af 

investeringsejendomme til dagsværdi. Jeg vil udover årsregnskabsloven benytte love som IFRS og IAS, til at 

definere investeringsejendomme og beregne dagsværdier.  

Opgavens udgangspunkt er investeringsejendomme, men der vil blive nævnt definitioner på 

handelsejendomme og domicilejendomme, da dette kan have betydning for opgavens redegørelse. Det vil 

sige, at der i opgaven ikke vil blive gennemgået bestemmelser for indregning og måling af handelsejendomme 

og domicilejendomme.  

Grundet opgavens problemformulering, som omhandler den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme, vil andre aktiver og gældsforpligtelser ikke blive beskrevet. Herudover afgrænses 

der fra de skattemæssige problemstillinger og skattemæssige opgørelser af avancer mv.  

I opgaven vil der blive beskrevet, hvordan man opgør den udskudte skat, men der vil ikke blive beskrevet 

moms- og finansielle forhold. 
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Der vil blive gået i dybden med både beskrivelse og analyse af to værdiansættelsesmodeller. De to modeller 

er den afkastbaserede model og Discount Cash Flow modellen (DCF-modellen). Modellerne vil ikke blive 

gennemgået matematisk i afsnittet. 

Jeg har valgt en årsrapport fra et selskab med investering som hovedaktivitet. Der vil ikke blive analyseret på 

årsrapporter fra selskaber, som ikke har investering som hovedaktivitet. For selskabet vil årsrapporten for 

2016 blive gennemgået, for at se ændringen i forhold til 2015. Jeg har valgt et selskab, da jeg mener ét selskab 

er nok til at besvare problemformuleringen, taget opgavens størrelse i betragtning. 

1.5 Indledning til metode 

I de næste afsnit vil jeg redegøre for de valgte metoder. Jeg vil komme ind på valg af empiri, og hvordan jeg 

har tænkt mig at bruge empirien i opgaven. Efter empiriafsnittet vil jeg komme ind på 

dataindsamlingsmetode og teorivalg, og i det underafsnit vil jeg redegøre for, hvorledes der benyttes primær 

eller sekundære data i opgaven. Efter dataindsamling og teorivalg vil jeg komme ind på, hvilke metoder jeg 

vil bruge til de forskellige undersøgelsesspørgsmål, samt videnskabsteoretiske overvejelser. Til sidst vil jeg 

komme ind på kildekritik, for at gøre opgavens læser sikker på, at der benyttes pålidelige kilder. Der skal 

gøres opmærksom på, at selskabet som benyttes i opgaven, holdes anonym. Opgaven vil primært have en 

deduktiv og kvalitativ tilgang. 

1.6 Empiri 

Jeg har valgt at benytte en deduktiv tilgang, da jeg vil teste teorier med forsøg4. Dette betyder som 

konsekvens, at det empiriske materiale vil være af begrænset omfang. Der er blevet indhentet årsrapport for 

2015 og 2016 for at analysere sig frem til, hvad ændringen i den nyeste årsregnskabslov har haft af 

konsekvenser for indregning og måling til dagsværdi.  

1.7 Dataindsamling og teorivalg 

Der vil i opgaven primært blive brugt sekundære datakilder. De sekundære datakilder består primært af 

årsrapporter 2015 og 2016, regnskabsmateriale, årsregnskabsloven, bøger og publikationer. 

Årsrapporterne for 2015 og 2016 er indhentet fra VIRK.dk. VIRK.dk er en database, hvor årsrapporter for 

selskaber bliver uploadet, og er offentligt tilgængelige. Regnskaberne er underskrevet af en statsautoriseret 

revisor, hvilket giver en høj grad af sikkerhed. Dette betyder, at vi kan regne med årsrapporterne er pålidelige. 

Årsrapporterne indeholder både kvalitative og kvantitative data. Et eksempel på kvalitative data i 

årsrapporterne kan være anvendt regnskabspraksis. Derimod er resultatopgørelsen samt balance 

                                                           
4 Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 5. udgave, side 31 og 265 
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kvantitative data, da disse er målbare. Da regnskabet er underskrevet af en statsautoriseret revisor er 

dataene derfor pålidelige, og giver en høj grad af sikkerhed for at være retvisende. 

Jeg har valgt at benytte EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 

2017/18 som værktøj og som retningslinje til årsregnskabsloven. EY opdaterer hvert år deres publikation med 

nye love og fortolkninger. ”Indsigt i årsregnskabsloven” er derfor baseret på mange kvalitative data. ”Indsigt 

i årsregnskabsloven” er skrevet af fagfolk, som er neutrale i forhold til opgaven, og som har udarbejdet 

materialet ud fra deres viden og erfaringer. EY’s ”Indsigt i årsregnskabsloven” er meget brugt blandt 

revisorer, og i det firma jeg selv arbejder som revisor benytter vi denne publikation. EY’s ”Indsigt i 

årsregnskabsloven” vurderes derfor som pålidelig. Jeg har udover årsregnskabsloven benyttet IFRS 13 og IAS 

40. 

Jeg har benyttet 3 forskellige bøger. Bøgerne jeg har benyttet i opgaven er Den skinbarlige virkelighed 5. 

udgave. Af Ib Andersen, Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang 5. udgave af Ole Sørensen 

og Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling 

Af publikationer anvendes (ud over ”Indsigt i årsregnskabsloven”) Deloittes ”Ændring af årsregnskabsloven” 

3. version af 21. maj 2015. Publikationen er skrevet af fagfolk, som er neutrale i forhold til opgaven. Yderligere 

vurderes publikationen pålidelig. Materialet er udarbejdet på baggrund personernes/Deloittes viden og 

erfaringer.  

1.8 Videnskabsteoretiske overvejelser 

Mit ontoloigiske ståsted i opgaven er baseret på, at jeg vil indsamle oplysninger, der er målbare. Dog kan 

jeg i opgaven godt komme ind på at skulle vurdere regnskabsbrugerens behov, hvilket er kvalitativt og 

derfor ikke målbart. 

Mit epistemologiske ståsted i opgaven er baseret på rationalisme. Jeg har først gjort mig nogle tanker om, 

hvad jeg vil undersøge, og hvilke modeller jeg vil benytte mig af. Herefter har jeg fundet frem til, hvad der 

er relevant at arbejde videre med. 

1.9 Undersøgelsesspørgsmål og metodevalg 

De 4 undersøgelsesspørgsmål er nøje udvalgt for at få besvaret opgavens problemformulering bedst muligt. 

De 4 undersøgelsesspørgsmål vil blive opdelt i hver deres kapitel, og der vil være en indledning til hvert 

kapitel samt en delkonklusion i slutningen af hvert kapitel.  

Undersøgelsesspørgsmål 1: I første undersøgelsesspørgsmål vil jeg beskrive hvad den overordnede 

regnskabsteori er. Jeg vil beskrive begrebsrammen, og hvordan begrebsrammen er med til at definere det 
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retvisende billede. Ydermere vil jeg beskrive årsagen til ændringen af årsregnskabsloven, og hvad det har af 

betydning for værdiansættelse af investeringsejendomme herunder indregning og måling. Disse beskrivelser 

skal benyttes senere i opgaven til analysebrug. 

Undersøgelsesspørgsmål 2: I andet undersøgelsesspørgsmål vil jeg beskrive ændringerne i reglerne, der har 

været i årsregnskabsloven i forhold til indregning og måling af investeringsejendomme. 

Undersøgelsesspørgsmål 3: Jeg vil i undersøgelsesspørgsmål tre beskrive hvilke værdiansættelsesmetoder, 

der bedst egner sig til værdiansættelse af ejendomme i praksis. Efter en detaljeret gennemgang vil jeg 

kommentere på fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Jeg vil til sidst komme ind på, hvilke 

udfordringer de forskellige modeller medfører ved måling til dagsværdi. 

Undersøgelsesspørgsmål 4: Jeg vil i undersøgelsesspørgsmål fire analysere, hvad ændringen i 

årsregnskabsloven har haft af betydning for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. 

Jeg har valgt at analysere et selskab med investering som hovedaktivitet. Jeg vil ved hjælp af årsrapporterne 

fra 2016 og 2015 analysere, hvad ændringen har haft af betydning for både selskabet og regnskabsbrugerne. 

Endeligt vil jeg afslutte opgaven med en diskussion, konklusion og perspektivering. 

1.10 Kildekritik 

Når man laver en opgave er det vigtigt, at man benytter pålidelige kilder. Jeg har derfor valgt at benytte bøger 

fra fagene Eksternt Regnskab, Erhvervsøkonomisk metode samt Regnskabsanalyse og værdiansættelse på 

Copenhagen Business School. Yderligere har jeg brugt årsrapporter og regnskabsmateriale underskrevet af 

statsautoriserede revisorer. Årsregnskabsloven fungerer som en rammelov, og jeg har derfor benyttet 

regnskabsvejledninger fra Danske revisorer – FSR5 samt EY6. Jeg har benyttet disse til den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme, og jeg vurderer disse regnskabsvejledninger/publikationer som 

pålidelige, da Danske revisorer- FSR og EY er neutrale i forhold til opgaven. 

I forbindelse med analyse af værdiansættelsesmetoderne, har jeg benyttet Ejendomsforeningen Danmarks 

publikation (Nu ED)7. Jeg har valgt at benyttet ED’s publikation, da de vurderes pålidelige. ED vurderes 

                                                           
5 
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejled
ninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416 – Regnskabsvejledning 
Danske revisorer - FSR 
6 http://www.ey.dk/dk/da/issues/ifrs/danish-act-on-commercial-enterprises/aarsregnskabsloven-indsigt - Indsigt i 
årsregnskabsloven 
7 https://ejendomsforeningen.dk/publikationer/investering-og-finansiering/vaerdiansaettelse-af-
investeringsejendomme-definition-af-forrentningskrav - ” Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af 
forrentningskrav” 

http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Danske%20regnskabsvejledninger/A%20RV%20for%20klasse%20B%20og%20C_ny%20opdateret%20version_040416
http://www.ey.dk/dk/da/issues/ifrs/danish-act-on-commercial-enterprises/aarsregnskabsloven-indsigt
https://ejendomsforeningen.dk/publikationer/investering-og-finansiering/vaerdiansaettelse-af-investeringsejendomme-definition-af-forrentningskrav
https://ejendomsforeningen.dk/publikationer/investering-og-finansiering/vaerdiansaettelse-af-investeringsejendomme-definition-af-forrentningskrav


Martin Helbo Behrens HD Regnskab og Økonomistyring 8. maj 2018 
 Afgangsprojekt 
 

 
 

10 

pålidelige på grund af, at publikationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som består af 16 personer, der 

kommer fra nogle af de største markedsaktører. Disse 16 personer er eksperter på området værdiansættelse 

af investeringsejendomme, og jeg har derfor valgt at gøre brug af ED’s publikation til opgaven. 

2 Regnskabsteori 

2.1 Indledning til begrebsrammen 

Årsregnskabsloven (nu ÅRL) trådte for første gang i kraft i 2001. Sidenhen blev der i 2015 lavet den mest 

omfangsrige ændring af ÅRL siden lovens ikrafttræden. Det er vigtigt at påpege, at der findes flere 

begrebsrammer. I 1978 til 1985 var der et omfattende forskningsprojekt udviklet af FASB. FASB udviklede 

begrebsrammens gennerelle struktur, som har dannet grundlag for IASB’s begrebsramme i 1998 og den 

nyeste årsregnskabslov i 2001. Begrebsrammen fungerer som en grundlov for den finansielle rapportering, 

og har til formål at forøge regnskabsburgernes tillid. Udover tillid har den også til formål at forøge 

regnskabsbrugernes forståelse af årsrapporten. Udover tillid og forståelse kan bl.a. nævnes formål som at 

reducere antallet af mulige alternative metoder, ved at forøge sammenlignelighed. Herudover kan 

begrebsrammen være med til at løse regnskabsproblemer, som ikke er løst af allerede eksisterende 

lovgivning med at danne en referenceramme.  

I dette kapital besvares undersøgelsesspørgsmål 1 ” Hvordan er begrebsrammen med til at definere det 

retvisende billede, og hvad har ændringen i årsregnskabsloven haft af betydning for virksomheder med 

investering som hovedaktivitet?”  

Hvis man kigger overordnet på begrebsrammen, så er målet at give generelle retningslinjer. De generelle 

retningslinjer giver et billede af, hvordan den finansielle rapporter bør udformes af virksomhederne. Disse 

retningslinjer er sat i værk for at opnå størst mulig beslutningsnytte for regnskabsbrugerne.  

Begrebsrammen er sammensat af 5 niveauer. Som det kan ses danner pilene et deduktivt system med 

udgangspunkt i niveau 1. 
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Figur 1 – Årsregnskabslovens begrebsramme 

Kilde: Finansiel rapportering -teori og regulering 4. udgave af Jens. O. Elling side 197. 

2.2 Niveau 1 – Brugernes informationsbehov 

Brugernes informationsbehov er meget forskellige. Man taler om heterogene informationsbehov, grundet at 

regnskabsbrugerne er meget forskellige, og har meget forskellige regnskabsmæssige erfaringer. 

Regnskabsbrugerne går fra topprofessionelle analytikere som kræver meget detaljerede oplysninger, til den 

helt regnskabsukyndige som kræver let forståelige information. Problemstillingen kan ses i figuren nedenfor. 

 

Figur 2 – Venn-diagrammer 
 

Kilde: Finansiel rapportering -teori og regulering 4. udgave af Jens. O. Elling side 199. 

Diagram A viser brugernes meget forskellige informationsbehov, hvorimod Diagram B viser at brugernes 

informationsbehov er relativ ens. Har man en opgave hvor brugernes informationsbehov er meget forskellige 

(Diagram A), så er man nødt til at udarbejde en årsrapport, som består af delrapporter til de forskellige 

interessegrupper. Den anden løsning er at fokusere ensidigt på nogle af brugernes behov, og lade andre 

brugeres informationsbehov være udækket. Får man en opgave, hvor hovedparten af informationsbehovene 

forventes at være relativt ens hos brugerne, så er det muligt at lave en demokratisk årsrapport som tager 

hensyn til alle brugerne. Som i alle andre brancher så gælder det om at kundetilpasse produktet, og dette 

forventes også på regnskabsområdet.  
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Man forventer at i fremtiden stiller virksomheder databaser til rådighed med ekstern regnskabsinformation, 

således at de professionelle brugere selv kan udarbejde årsrapporter, når som helst. Disse årsrapporter skal 

selvfølgelig udarbejdes inden for rammerne af de officielle data, der stilles til rådighed for offentligheden.  

Omfanget af heterogenitet har ikke givet et definitivt svar ud fra den empiriske regnskabsforskning. Derfor 

har Den internationale regnskabsregulering (Nu IASB) opstillet en fællesmængde, hvad angår brugernes 

finansielle behov. (Diagram B). IASB mener, at hvis investorernes informationsbehov er dækket, så er de 

øvrige interessenters behov for finansiel information også dækket. Eksempler på interessenter som menes i 

denne sammenhæng er långivere, ansatte, leverandører mv. Jf. bogen Finansiel rapportering – teori og 

regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 200 afsnit 2 linje 11-13 Så opretholdes dette synspunkt i 

konvergensprojekter. Citat ”Det konkluderes, at målsætningen bør centreres om nuværende og potentielle 

investorer, långivere og andre kreditorer, som træffer beslutninger i egenskab af kapitalindskydere.” Hvis man 

ikke har en præcis defineret gruppe af de her primære brugere så vil begrebsrammen blive for upræcis, og 

dette vil påvirke implementeringen på de efterfølgende niveauer. 

Primære regnskabsbrugere træffer ressourceallokeringsbeslutninger vedrørende investering og 

kreditgivning. De primære regnskabsbrugeres beslutninger baseres ud fra fremtidige pengestrømme. Da der 

kan være en del usikkerhed omkring fremtidige pengestrømme bør den finansielle rapportering indeholde 

oplysninger, der hjælper de primære regnskabsbrugere bedst muligt. Det er vigtigt for den primære 

regnskabsbruger, som kunne være en kreditor at vurdere låntagerens solvens. Det skal den finansielle 

rapportering hjælpe med, da det er det generelle formål med rapporteringen.8 

Det sidste i niveau 1 er brugernes informations behov, prognoseopgave, kontrolopgaven og 

fordelingsopgaven.  

Prognoseopgaven 

Prognoseopgaven er fremadrettet og handler for investorerne om at måle virksomhedens evne til at 

generere nettopengestrømme i fremtiden. Når man snakker om at generere nettopengestrømme i 

fremtiden, anses virksomhedens regnskab for at være af central betydning. I årsregnskabet er det oplysninger 

om formueforhold, økonomiske ressourcer som også kaldes aktiver, resultatopgørelsen som måler 

virksomhedens præstation og som er afledt af de begivenheder, der medfører ændringer i aktiver og 

passiver. Det er virksomhedens faktiske pengestrømme kombineret med de underliggende transaktioner og 

                                                           
8 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 27 
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begivenheder, der anses for at måle virksomhedens evne til at generere fremtidige nettopengestrømme end 

de faktiske pengestrømme. 9 

Der er to beslutningsmodeller inden for prognoseopgave en investor kan benytte til værdiansættelsen af 

virksomheden. Der er informationsperspektiv og målingsperspektiv.  

Informationsperspektiv er, hvor værdiansættelsen overlades fuldt ud til investor. Investor estimerer værdien 

ud fra en pengestrømsprognose. For investor under informationsperspektiv er det ligegyldigt om 

oplysningerne står i balancen, en note eller ledelsesberetningen. Årsrapporten er alene rådata for investor, 

og jo mere information der offentliggøres af virksomheden, desto mere informativ er årsrapporten set fra 

investors side. 

Målingsperspektiv er når investor benytter virksomhedens nettoaktivers pengestrømme til at måle værdien. 

Måling foretages ud fra balancen i dagsværdisregnskabet. Det vil sige, at denne prognoseopgave er en 

prognose af den fremtidige residualindkomst. 

Kontrolopgaven 

Kontrolopgaven er kontrolopgavens informationsbehov bagudrettet, hvorimod prognoseopgaven var 

fremadrettet. Kontrolopgaven handler om, at aktionærerne vil sikre/kontrollere, at egenkapitalen er holdt 

intakt, og forvaltet/investeret effektivt. Dette kan man se i form af eksterne regnskaber. I kontrolopgaven er 

det især informationsbehovene omkring, hvorvidt ledelsen har været i stand til at skabe værdi for 

aktionærerne i perioden, der er vigtige. Hvis der har været en positiv eller negativ ændring, så lægger man 

vægt på om det skyldes ledelsen eller andre forhold ledelsen ikke har indflydelse på.  

Jf. et konvergensprojekt er brugere, som er interesseret i forvaltningskontrol af ledelsen, også interesseret i 

at træffe beslutninger om ressourceallokering, uanset om det omhandler at købe/sælge eller beholde 

aktier/obligationer, eller om at udlåne kapital. Det vil sige, at prognoseopgaven også dækker 

kontrolopgavens informationsbehov.10 

Kapitalindskyderne er kun én blandt flere stakeholder-grupper ifølge det bredere stakeholder-perspektiv. 

Det vil sige, at en moderne virksomhed er ansvarlig overfor flere end bare stakeholdere. Virksomheden er 

ansvarlig overfor både primære og sekundære interessegrupper i samfundet, og derfor bør de alle indgå i 

den finansielle rapportering. I den finansielle rapportering kræves det, at der rapporteres omkring 

arbejdsmiljø, produktsikkerhed, samt etiske og sociale forhold. Jf. ÅRL § 14 henvises der til, at virksomhedens 

samfundsansvar kunne rapporteres under supplerende beretning. Alle større virksomheder (de ca. 1100 

                                                           
9 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 201 
10 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 202 



Martin Helbo Behrens HD Regnskab og Økonomistyring 8. maj 2018 
 Afgangsprojekt 
 

 
 

14 

største) skal redegøre for, hvordan de opfylder deres samfundsansvar i ledelsesberetningen fra og med 1/1-

2009.11 

Fordelingsopgaven 

Fordelingsopgaven stammer helt tilbage til den oprindelige begrebsramme fra IASC, og er i forbindelse med 

beslutning om udbytte. Udbyttebeslutningen anses for at være indeholdt i dækningen af 

informationsbehovene inde under prognoseopgaven. Det gør den, fordi den vedrører ressourceallokeringen 

mellem virksomhed og investor, som derfor baseres på virksomhedens evne til at generere 

nettopengestrømme i fremtiden. Investorerne vurderer, om de kan opnå et højere afkast ved at lade 

pengene blive i virksomheden, end vis de som alternativ investerer dem uden for virksomheden. ÅRL følger 

som tidligere nævnt det brede stakeholder-perspektiv, som tillægges en central betydning.12 

Fordelingsopgaven vedrører de interessenter, som får en indkomst afhængig af virksomhedens indtjening. 

Disse interessenter er delt op i tre grupper. Udbytte til investorer, tantieme til bestyrelsen og 

overskuddelingsordninger for ledelse og ansatte. I Dansk erhvervsliv ser man tit overskudsbaserede 

bonusordninger. Fordelingsbeslutninger træffes ofte internt i virksomheden af ledelsen ud fra kontrakter 

eller generalforsamlingsbeslutninger, mens beslutninger om ressourceallokeringer og forvaltningskontrol 

bliver besluttes af regnskabsbrugere uden for virksomheden. Når der skal træffes beslutninger omkring 

fordeling af overskuddet, kræver det, at virksomheden er going concern. Dette skal der laves en opgørelse 

over, som herefter skal offentliggøres til omverdenen. Opskrivninger på anlægsaktiver må ikke uddeles jf. 

ÅRL § 41 stk. 3. Opskrivningen skal stå som urealiseret gevinst, og kan derfor ikke uddeles. Opkrævningen 

modposteres på en reserve under egenkapitalen. 

2.3 Niveau 2 – Kvalitative egenskaber 

Fundamentale egenskaber 

Ses der på de fundamentale kvalitative egenskaber, skal man først og fremmest kigge på at den finansielle 

information skal have relevans og validitet. Information med størst nytteværdi, vil for brugerne være den, 

som har den bedste kombination af relevans og validitet. En information, som er relevant har ingen 

nytteværdi uden validitet, og en information med høj validitet, har ingen nytteværdi uden relevans.  

Relevans 

Beskrivelsen for relevant information er ”information er i stand til at gøre en forskel for brugernes 

beslutninger vedrørende ressourceallokering” Med andre ord får brugeren mulighed for at bruge 

                                                           
11 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 202 
12 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 203 
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informationen, men brugeren vælger naturligvis selv om han/hun vil benytte andre informationskilder. 

Relevant information er kendt for at have enten en prognoseværdi eller bekræftelsesværdi. Relevant 

information kan også både have en prognoseværdi og en bekræftelsesværdi, men relevans forudsætter ikke, 

at man kan påse, at informationen har påvirket en bestemt beslutningssituation. 

Under relevans findes der både prognoseværdi og bekræftelsesværdi som tidligere nævnt.  

Prognoseværdi 

Investorer og kreditorer benytter prognoseværdi som led i deres forventninger til fremtiden. Prognoseværdi 

er derfor information, som har en værdi som input til prognoseprocessen. Investorer og kreditorer benytter 

ofte historiske oplysninger, når de skal danne deres forventninger til fremtiden. Dog er det vigtigt at 

understrege, at prognoseværdi ikke nødvendigvis behøver at være speciel egnet til at prognosticere sig selv 

i fremtiden. 

Bekræftelsesværdi 

Ved bekræftelsesværdi menes den egenskab, der gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger eller 

ændre dem ved ny information, som bliver stillet til rådighed. Bekræftelsesværdi læner sig derfor også op ad 

prognose. 

I begge overstående tilfælde kan man altså konkludere, at de påvirker tilliden til tidligere forventninger, og 

gør en forskel i brugerens beslutningstagen. 

Validitet 

Ved validitet forstås, at den finansielle information troværdigt repræsenteres. Det vil sige, at den finansielle 

information, måler det man ønsker at måle. Validitet opnås ved fuldstændighed, neutralitet og ved at være 

fejlfri. 

Fuldstændighed 

Ved fuldstændighed forstås, at den finansielle rapportering omfatter alt information om de underliggende 

økonomiske handlinger, som er en nødvendighed for brugerne af regnskabet. Fuldstændighed er en 

forudsætning for at træffe investerings- og kreditlignende beslutninger. Det bemærkes dog, at årsregnskabet 

kun indeholder en delmængde af en større total. Delmængden skal dog være repræsentativ i forhold til 

fuldstændigheden på området. 

Neutral 

Neutralitet sigter på, at regnskabet ikke må være præget af optimistisk eller pessimistisk ledelse. Regnskabet 

må ikke fremme en særlig adfærd hos brugerne af regnskabet, og der må derfor ikke føres et farvet resultat. 
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Neutralitet er vigtig under validitet, fordi et farvet regnskab, ikke giver valid information. Får brugerne ikke 

valid information, vil det resultere i en prognose baseret på et forkert grundlag. 

Fejlfri 

Når man snakker om fejlfri, så er det selvfølgelig en kvalitativ egenskab. Det er en kvalitativ egenskab, da al 

økonomisk aktivitet foregår under usikkerhed. De fleste aktiver og hensatte forpligtelser er forbundet med 

kundernes betalingsvillighed. Derfor er måling af de økonomiske konsekvenser i høj grad påvirket af skøn.  

Forstærkende egenskaber 

Forstærkende egenskaber indeholder sammenlignelighed og konsistens, verificerbarhed, rettidighed og 

forståelighed. De fundamentale kvalitative egenskaber kan udbygges af de forstærkende egenskaber. De 

forstærkende egenskaber forøger den finansielle informations samlede beslutningsnytte ved at adskille mere 

nyttig information fra mindre nyttig information. 

Sammenlignelighed og konsistens 

Ved sammenlignelighed udbygger man muligheden for brugerne at sammenligne virksomhederne. Uden 

mulighed for at sammenligne virksomhederne er nytteværdien lav for den primære bruger. Nytteværdien 

bliver endnu lavere, hvis informationen ikke kan sammenlignes over flere år. Et godt eksempel er 

indregningsmetoden for entreprenørvirksomheder. Hvis den ene entreprenørvirksomhed indregner et 

længere varende projekt, når det er færdigproduceret, mens den anden entreprenørvirksomhed indregner i 

takt med færdiggørelsen, så vil disse virksomheder ikke umiddelbart kunne sammenlignes. Et af de 

væsentligste formål med årsregnskabet er ensartethed og sammenligning for at hjælpe brugerne. Det er dog 

vigtigt at understrege, at der findes forskellige metoder til indregning og måling. F.eks. ved ejendomme som 

jeg vil komme ind på senere. Her kan man både indregne til kostpris og dagsværdi, hvilket vil være beskrevet 

i anvendt regnskabspraksis. Det er dog vigtigt med konsistens, som går ud på at de samme 

indregningskriterier og målattributter anvendes fra periode til periode. Hyppige metodeskift kan gøre det 

vanskeligt for brugerne at foretage tidsserieanalyser. Det er dog værd at bemærke, at kravet om konsistens 

kan gå ud over relevanskriteriet. For at afveje, hvad der er bedst, er det et spørgsmål om at sammenligne 

fordelene ved de forskellige metoder i relation til relevans og validitet. 

Verificerbarhed 

Som beskrevet under validitet indeholder årsregnskab en række målinger, som er usikre. Det betyder at en 

objektiv sandhed ikke eksisterer. Sandheden tolkes i disse tilfælde ved graden af verificerbarhed, som er 

graden af enighed. Enigheden opnås mellem uafhængige, fagligt kvalificeret observatører. Dette gør 

selvfølgelig, at sandheden bliver et statistisk begreb. Regnskabsposterne i balancen i årsregnskabet har 
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forskellig grad af verificerbarhed. Poster som likvide midler, kan måles helt objektivt ud fra en årsopgørelse. 

Kigger man derimod på tab på debitorer, nedskrivningsbehov, ukurans på varelager eller levetid på 

anlægsaktiver, så kan man forvente en vis uenighed blandt fagfolk.  

Rettidighed 

Rettidighed er et logisk krav, da uaktuel information er ubrugelig for brugerne. Rettidighed betyder at have 

information til rådighed, før den bliver uden indflydelse for beslutninger og derfor uden relevans. 

Forståelighed 

Forståelighed er en egenskab, som kræves opfyldt, for at informationen og regnskabet er til nytte. 

Forståelighed gør regnskabskyndige brugere i stand til at forstå informationen/indholdet med rimelig 

grundighed. Dog er det vigtigt at understrege, at information ikke må udelades med henvisning til, at det er 

for svært for brugerne at forstå. Dette er selvfølgelig kun hvis informationen er væsentlig. 

Tærskelværdier 

Tærskelværdier som væsentlighed og nytte større end omkostningerne skal være opfyldt for at komme i 

betragtning i den finansielle rapportering.   

Væsentlighed handler om, at information er væsentlig, hvis den har indflydelse på brugernes beslutninger. 

Hvis man tilsidesætter væsentlighed, således årsregnskabet indeholder information, der ikke gør en forskel 

for brugerne, så opstår der en risiko for, at brugerne mister overblikket, og træffer dårligere beslutninger. 

Dette er også kendt som informational overload. Det skal dog nævnes, at væsentlighed ikke kan fastlægges 

af standarderne, men at det afhænger af virksomhedernes situation. 

Den anden tærskelværdi er nytte større end omkostninger. Tærskelværdien ligger lidt i ordet, men et 

eksempel på at nytteværdien skal være større end omkostningerne er, at regnskabsklasse A virksomheder 

fik indført en modificeret markedsløsning og betinget regnskabspligt, pga. man var bange for, at de fik påført 

for store omkostninger i forhold til nytteværdien. 

Generalklausulen ”et revisende billede” 

I årsregnskabsloven §11 kræves det af årsrapporten, at årsregnskabet skal give et retvisende billede, og at 

ledelsesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse af de forhold, som beretningen omhandler. 

Giver årsregnskabet eller ledelsesberetningen ikke et retvisende billede i det konkrete tilfælde, stiller ÅRL 

krav om at årsrapporten suppleres med de oplysninger, som ikke giver et retvisende billede. Hvis det ikke er 

nok stiller ÅRL krav om at fravige enkeltbestemmelser i loven også kendt som fravigelsesklausulen. 
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Generalklausulen har til formål at fremme offentliggørelse af beslutningsnyttig information og yderligere er 

den sat i verden for at beskytte brugerne mod offentliggørelse af mangelfuld eller vildledende information. 

Generalklausulen gøres konkret på baggrund af begrebsrammens to øverste niveauer. På niveau 1 gælder 

det de tre former for informationsbehov. På niveau 2 præciseres det, hvad der kræves af årsrapporten for at 

være nyttig for brugerne i relation til informationsbehovene på niveau 1.  

2.4  Niveau 3 – Definition af elementer 

På niveau 3 defineres de byggeklodser, som årsregnskabet er sammensat af. Byggeklodserne kaldes for 

elementer. Alle poster i årsregnskabet skal placeres under et af elementerne, årsregnskabet må kun 

indeholde poster der overholder definitionerne. Definitionerne er derfor vigtige for årsregnskabets 

opbygning og nytteværdien hos brugerne. 

Begrebsrammen er baseret på det formueorienteret paradigme, og derfor ses alle definitionerne fra den 

balanceorienteret synsvinkel. Jeg har valgt at benytte IASB’s definitioner fra 1989.13 

Aktiver 

For at et aktiv kan indregnes, skal det opfylde visse kriterier. Aktivet skal være en kontrolleret ressource af 

virksomheden, det skal være et resultat af tidligere begivenheder, og det skal give en forventning om, at 

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden. 

Forpligtelser 

For at en forpligtelse kan indregnes, skal den ligeledes opfylde visse kriterier. Ved indfrielsen, skal det 

forventes, at virksomheden må afstå fremtidige økonomiske fordele. Derudover kan det også være en 

forpligtelse for tidligere begivenheder. 

Egenkapital 

Egenkapitalen defineres ud fra forskellen imellem aktiver og forpligtelser. 

Indtægter 

Indtægter er en stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller værdistigning i 

aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører en øget egenkapital. Indskud fra ejere anses ikke som en 

indtægt. 

Omkostninger 

Omkostninger er defineret ved et fald i økonomiske fordele i regnskabsåret i form af afgang eller 

                                                           
13 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 212-213 
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værdiforringelse i aktiver eller et større antal forpligtelser, der resulterer i at egenkapitalen falder. Udbytte 

til ejerne er ikke en omkostning. 

Totalindkomst 

Totalindkomsten er defineret som ændringen i virksomhedens egenkapital for en given periode, men som 

ikke stammer fra transaktioner med ejerne. Totalindkomsten baseres på nominel kapitalvedligeholdelse, og 

omfatter derfor alle ændringer i egenkapitalen, uanset om de er urealiseret eller realiseret. 

2.5 Niveau 4 – Indregning og måling 

Indregningskriterier 

Indregning, er ifølge IASB, de begivenheder, som posteres både i balance og resultatopgørelse. For at kunne 

indregne er der to indregningskriterier, der skal være opfyldt. 

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

2. Posten skal kunne måles validt til værdi eller kostpris 

Årsregnskabsloven følger samme kriterier jf. §33 

For at en post kan indregnes, skal den først og fremmest opfylde kriterierne for at være et element. Dette er 

også beskrevet under niveau 3. Posten skal på balancedagen reelt eksistere som en økonomisk ressource. 

Udover at posten skal opfylde kriterierne for at være et element, så skal begivenheden også følge IASB’s teori 

om ”more probable than not”, dvs. at der skal være over 50% sandsynlighed for, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilflyde eller fragå virksomheden. Dette er et generelt krav for alle aktiver, før de må indregnes. 

Andet indregningskriterium kræver, at en post skal kunne måles på et validt grundlag til kostpris eller værdi. 

I langt de fleste tilfælde er kravet fra standarder, at man indregner første år til kostpris. Der findes dog 

undtagelser hvor man indregner til værdi. Et eksempel er finansiel leasing, hvor man indregner til 

kapitalværdi ved første indregning.  

Er målinger for subjektive kan det være vildledende for brugerne. Et eksempel herpå, er når man måler 

værdien af internt oparbejdede varemærker, udviklingsprojekter i tidligt stadie eller goodwill. Grundet dette 

skal man være opmærksom på, at den hidtidige regnskabspraksis er blevet kritiseret for at i for høj grad af 

omkostningsføre immaterielle aktiver pga. for store krav til fejlfrihed.14  

  

                                                           
14 Finansiel rapportering – teori og regulering 4. udgave af Jens O. Elling side 215 
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Årsregnskab til årsrapport 

IASB og ÅRL adskiller sig fra hinanden ved at ÅRL har ændret fokus for indregning fra årsregnskabet til hele 

årsrapporten. Årsrapporten udgør både årsregnskabet og beretningen. IASB er udelukkende begrænset til 

årsregnskabet. Det vil sige, at hvis et aktiv opfylder definitionen, men ikke indregningskriterierne, så forbliver 

aktivet i teorien inside-information. Dette har brugerne ikke adgang til.  

Tager man derimod ÅRL, så har den flyttet grænsen for indregning til hele årsrapporten i stedet for kun 

årsregnskabet. Dette er for at kunne indregne begivenheder, som har høj grad af relevans, men for lav 

validitet, til at den kan indregnes i balancen. Man kan komme ud for, at begivenheden slet ikke kan måles i 

kroner, men har relevans, og får derfor afgørende betydning for indregning i ledelses- og supplerende 

beretning. Ledelsesberetningen bør specielt ses som en komplettering af balancen. Miljøoplysninger og 

vidensressourcer er der b.la. krav om i ledelsesberetningen hvis det opfylder relevanskriteriet. 

Vidensressourcer er en udbygning af de immaterielle aktiver som indregnes i balancen, og miljøoplysninger 

er en udbygning af miljøforpligtelser, som allerede er indregnet i balancen. 

Målegrundlag 

Måling i det formueorienteret paradigme går ud på at klassificere og identificere fænomener på baggrund af 

aspekter og attributter. Ydermere går opgaven ud på, at måle økonomiske fænomener i det 

formueorienteret paradigme ud fra dagsværdibaserede måleattributter, som har størst nytteværdi for 

brugerne. 

Dagsværdi 

Dagsværdi jf. ÅRL er den pris, som der kan opnås ved at sælge et aktiv. Dagsværdien er altså den pris, man 

kan opnå ved at sælge aktivet på et givent marked. Dagsværdi er en markedsbaseret måling som beskrevet 

tidligere, og derfor ikke en virksomhedsspecifik måling. En virksomheds hensigt om at eje aktivet er således 

ikke relevant, når dagsværdien måles. 

 

I ÅRL anvendes følgende fem måleattributter som målegrundlag for dagsværdi: 

Salgsværdi 

Salgsværdien er den pris, aktivet kan sælges for på balancedagen. Er der tale om en forpligtelse, er det den 

pris, der skal betales for at frigøre sig af forpligtelsen. 

Nettorealisationsværdi 

Nettorealisationsværdien svarer til fremtidige nettoindbetalinger, som aktivet på balancedagen forventer at 
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indbringe som led i driften. For et aktiv er nettorealisationsværdien salgsværdi efter fradrag for eventuelle 

salgs- og distributionsomkostninger. Hvis der er tale om en forpligtelse, er nettorealisationsværdien summen 

af de fremtidige nettoudbetalinger, der skal ydes i forpligtelsens levetid. 

Kapitalværdi 

Når der er tale om et aktiv, som bliver målt til kapitalværdien, så er aktivet nutidsværdien af de fremtidige 

nettoindbetalinger, som aktivet forventes at indbringe på balancedagen, ved fortsat benyttelse i den 

nuværende funktion. Er det omvendt nutidsværdien af en forpligtelse, så måles forpligtelsen på grundlag af 

fremtidige nettoudbetalinger, som der skal betales i forpligtelsens levetid. 

Genanskaffelsesværdi 

Genanskaffelsesværdien er den pris, der skal betales for at erhverve et lignende aktiv på balancedagen. 

Genanskaffelsesværdien for en forpligtelse er det beløb/provenu virksomheden vil modtage, hvis 

forpligtelsen opstår på balancedagen. 

Historisk kostpris 

Kostprisen er det beløb, som aktivet har kostet. Det er uden betydning om det er internt fremstillet, eller 

anskaffet eksternt. Tager man derimod kostprisen for en forpligtelse, så er det beløbet, der er modtaget 

som vederlag for forpligtelsen. 

Amortiseret kostpris 

Ved amortiseret kostpris menes den værdi, til hvilken en finansiel forpligtelse eller et finansielt aktiv, blev 

målt ved første indregning med fradrag af afdrag. 

Der findes yderligere en beslutningsregel, som ikke er en måleattribut kaldt genindvindingsværdien.  

Genindvindingsværdien 

Ved genindvindingsværdien forstås den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsværdien af et aktiv. 

Dette kan bruges til at beregne, hvorvidt et aktiv er korrekt indregnet i regnskabet. 

2.6 Niveau 5 – Klassifikation og præsentation 

For klassifikation gælder det, at der skal være to kriterier opfyldt. 

Det første kriterie handler om at egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen skal være relevante 

for brugerne, som det dækker deres informationsbehov. Her er der tale om, at i forhold til prognoseopgaven 

drejer det sig om at klassificere med det formål at sigte på det fremadrettede perspektiv. For kontrolopgaven 

er det modsat, og det har til formål at sigte på det bagudrettede perspektiv. I forhold til kontrolopgaven 

lægges der især vægt på at klassificere efter ansvarsområder. 
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Kigger vi på det andet kriterie, så handler det om, at transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres 

på baggrund af de valgte egenskaber, så der dannes ens klasser. 

 

Grundlæggende forudsætninger 

Årsregnskabsloven har sammensat 9 grundlæggende forudsætninger for årsregnskabet. Flere af disse er 

allerede tidligere nævnt under de fundamentale og forstærkende egenskaber. 

Klarhed 

Denne er allerede forklaret tidligere under kravet om forståelighed på niveau 2 i begrebsrammen, og jeg vil 

derfor ikke beskrive denne yderligere. 

Substans 

Substans som tidligere har været kendt under ”indhold frem for formalia” følger kravet om validitet på niveau 

2, som jeg tidligere har beskrevet. 

Væsentlighed 

Væsentlighed er en logisk tærskelværdi, som skal være tilstede for at informationen er til nytte for brugerne. 

Væsentlighed er også nævnt tidligere under kvalitetskravene. Det er vanskeligt at lave konkrete krav til 

væsentlighed da det tit afhænger af virksomhedens forhold, og brugerens beslutningssituation. 

Going koncern 

Hvis virksomheder ikke er going concern skal klassifikation og opstilling samt indregning og måling tilpasses 

denne afvikling. Virksomhederne formodes at være going concern, med mindre driften ikke er. 

Neutralitet 

Neutralitet er tidligere beskrevet. Dette krav fremhæver at regnskabsinformationen ikke må være påvirket 

af ledelsens egeninteresser som eksempel. 

Periodisering 

Transaktioner og begivenheder indregnes, når de opstår, og ikke i perioder hvor de udmøntes i 

pengestrømme. 

Bruttoprincippet 

Bruttoprincippet forudsætter, at de enkelte transaktioner og værdiændringer måles hver for sig, og de må 

derfor ikke modregnes hinanden. 
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Kontinuitet 

Kontinuitetsloven består af formel og reel kontinuitet. Den formelle kontinuitet består i at beløbene på det 

foregåendes års ultimobalance overføreres til det nye års primobalance. Formålet med dette er at den 

fuldstændige oplysning om virksomhedens økonomiske udvikling er til rådighed for brugerne. 

Ved den reelle kontinuitet forstås det at man fra periode til periode ikke må ændre metoder for indregning 

og måling. Dog som tidligere nævn kan der være behov for at fravige fra denne regel. 

2.7 Ændringen i årsregnskabsloven 

Folketinget vedtog den 21. maj 2015 lov om ændring af årsregnskabsloven. Ændringen skyldes, at 

årsregnskabsloven skal minde mere om IFRS så den følger den internationale udvikling, implementering af 

det nye EU-regnskabsdirektiv samt reduktion af de administrative byrder. 

I korte træk giver ændringerne nogle lempelsesmuligheder fra den nye ÅRL. Lempelserne er b.la. reducerede 

regnskabskrav for visse dattervirksomheder, delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning, enklere regler 

for mikrovirksomheder samt forhøjelse af størrelsesgrænserne for virksomheder i regnskabsklasse B og C.  

Udover lempelsesmuligheder vil der i den nye ÅRL også ophæves en række krav. Eksempler på ophævelse af 

krav er egenkapitalopgørelsen, mens der dog stilles nogle nye krav for regnskabsklasse B. 

Som tidligere skrevet skal ændringen i årsregnskabsloven gøre, at ÅRL skal læne sig mere op ad IFRS. Dette 

betyder, at virksomheder får muligheden for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS. 

En af de nye ændringer er førtidsimplementering, som kan overvejes af virksomheder, som kan udnytte de 

nye forhøjede størrelsesgrænser for indplacering i regnskabsklasser. En anden type virksomheder, der kan 

overveje førtidsimplementering, er virksomheder med investeringsejendomme, men som ikke har 

investering som hovedaktivitet. De kan i den nye lov indregne til dagsværdi. 

Da jeg i opgaven begrænser mig til virksomheder med investering som hovedaktivitet, vil jeg kun gå i dybden 

med ændringer i årsregnskabsloven, der vedrører investeringsvirksomheder. 

I den nye årsregnskabslov, ændres bestemmelsen for måling af investeringsaktiver sig. Hvis en virksomhed 

har investering som eneste hovedaktivitet, kan den efter tidligere lovgivning indregne investeringsaktiverne 

og forpligtelser tilhørende investeringsaktivet til dagsværdi. Værdireguleringen skal indregnes i 

resultatopgørelsen. Og der er således ikke krav om binding af opreguleringer til dagsværdi. Dette er blevet 

ændret i den nye årsregnskabslov således, at kravet om hovedaktivitet er udgået. Gælden tilhørende 

investeringsaktivet, må heller ikke indregnes til dagsværdi fremover. Det er også vigtigt at pointere, at 
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bestemmelsen kun kan anvendes for investeringsejendomme i den nye årsregnskabslov, og altså ikke for 

andre investeringsaktiver.  

Da overstående betyder at finansielle instrumenter ikke længere kan indregnes til dagsværdi, kan 

virksomhederne, som tidligere har indregnet finansielle instrumenter til dagsværdi jf. ÅRL §38, anvende den 

indregnede dagsværdi i den seneste årsrapport som ny kostpris i 2016 regnskabet. 

Det skal bemærkes, at gæld til tilknyttede virksomheder ikke kan indregnes til dagsværdi jf. den nye 

årsregnskabslov. Dog skal renteswaps fortsat måles til dagsværdi jf. ÅRL §37. Har en virksomhed indregnet 

reguleringen af dagsværdien af renteswappen i resultatopgørelsen efter ÅRL §38, så skal de fremover 

indregne dagsværdireguleringen af renteswaps direkte på egenkapitalen.  

Tager man et kig på virksomheder med investeringsejendommen, men som ikke udelukkende har investering 

som hovedaktivitet, så kan de fremover indregne investeringsejendommene til dagsværdi efter ÅRL-

bestemmelsen om investeringsejendomme. Vælger virksomheden at indregne ejendommene til dagsværdi, 

så skal dette ske ved at dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Er der opreguleringer skal 

disse ikke bindes på egenkapitalen, og der skal ikke afskrives på ejendommen. 

Alle ændringerne som b.la. består af: 

- Måling af gæld til amortiseret kostpris 

- Indregning af renteswaps på egenkapitalen 

- Måling af ejendomme til dagsværdi 

Alle ovenstående behandles med tilbagevirkende kraft. Det vil sige at regnskabstallene skal tilpasses. Dog er 

det ikke et krav om at tilrette sammenligninstallene for nøgletalsoversigten. Hvis virksomheder vælger at 

måle ejendomme til dagsværdi efter ÅRL §38, så skal alle afskrivninger tilbageføres. Har ejendommen været 

indregnet med reserve for opskrivning under egenkapitalen, så kan reserven overføres til frie reserver.  

Som tidligere beskrevet så sker der med ændringen i årsregnskabsloven en tilpasning af ÅRLs bestemmelser 

om investeringsejendomme til IFRS. Kigger man på lovbemærkningerne omkring ÅRL §38, så fremgår det, at 

§38 er en rammebestemmelse, som udfyldes af IAS 40 og IFRS 13. (IAS 40: investeringsejendomme og IFRS 

13, dagsværdimåling). Kigger man nærmere på IAS 40, finder man bestemmelser for, hvad der definerer 

investeringsejendomme, og hvordan de klassificeres. Yderligere definerer IAS 40 også, hvordan 

virksomheden skal forholde sig, hvis der ikke kan beregnes en pålidelig dagsværdi. IFRS 13 indeholder en 

vejledning til hvilke modeller, der kan anvendes til at beregne dagsværdien på investeringsejendomme. IFRS 

13 anser man for at være egnet til at udfylde ÅRL’s rammer for beregning af dagsværdi. 
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Det er vigtigt at understrege, at måling af investeringsejendomme til dagsværdi efter ÅRL §38 er frivilligt for 

virksomheden, og der gøres også opmærksom på i lovbemærkninger, at det kan være byrdefuldt at måle 

ejendomme til dagsværdi. Virksomheden skal derfor være sikre på, at de ønsker at anvende og har de 

fornødne ressourcer til en løbende beregning af dagsværdien på deres investeringsejendomme. Det skal 

understreges, at offentlig ejendomsværdi ikke kan anvendes som udtryk for dagsværdi, da det er en 

skattemæssig værdi, som ikke har til formål at værdiansætte investeringsejendomme i årsregnskabet. 

Yderligere i den nye årsregnskabslov er bestemmelsen om oplysning om anvendt regnskabspraksis ændret. 

For aktiver og forpligtelser som virksomheden vælger at måle til dagsværdi jf. §§ 37 og 38, skal der gives 

oplysninger om, hvilke værdiansættelsesmodeller og teknikker, der er anvendt til opgørelsen af dagsværdi. 

Dette er kun tilfældet, hvis dagsværdien ikke kan måles på basis af observationer på et aktivt marked. 

2.8 Delkonklusion regnskabsteori 

Som konklusion til undersøgelsesspørgsmål 1 vil jeg starte med at konkludere på begrebsrammen og det 

retvisende billede.  

På niveau 1 i begrebsrammen fokuserer man på brugernes behov. Behovene vil typisk gå på prognose- 

kontrol- og fordelingsopgaver.  

Kigger vi nærmere på niveau 2, så præciseres kvalitetskravene her. Kvalitetskravenes relevans betyder, at det 

skal gøre en forskel, og validitet betyder informationerne skal være sande og retvisende. Kvalitetskravene er 

dem som stilles til informationsbehovene for at opnå nytteværdi. Nytteværdi er en funktion af relevans og 

validitet. Ser man på dem matematisk, er de to kriterier ligevægtige, og man må ud fra situationen afvejes. 

I niveau 2 stiftede vi også bekendtskab med verificering. Det blev også beskrevet, at ved usikre målinger, er 

det graden af verificerbarhed, som afgør om en post kan indregnes eller ej. Man ønsker at undgå vildledende 

information, og graden af verificerbarhed er derfor vigtig. 

Som sekundære egenskaber kom jeg ind på begrebet sammenlignelighed, som er en vigtig faktor for at kunne 

sammenligne virksomhederne med hinanden, som beskrevet ovenover er det dog kun sekundære 

egenskaber. 

På niveau 2 omtaler jeg også de to tærskelværdier som var væsentlighed og nytteværdien skulle være større 

end omkostningerne. Væsentligheden er til for at brugerne undgår at få en masse uvæsentlig information, 

og at nytteværdien skulle være større omkostninger har b.la. gjort at regnskabsklasse A virksomheder fik 

indført betinget regnskabspligt. 
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De første 2 niveauer er samfundsmæssige målsætninger. Herudover danner de 2 første niveauer også 

målsætningen for virksomhedens regnskabsproduktion, og uddyber derfor på denne måde det retvisende 

billede. 

Niveau 3 omhandler definitioner af byggeklodser, som årsregnskabet er sammensat af. Årsregnskabet må 

kun indeholde poster, der overholder definitionerne, hvorfor definitionerne er vigtige for opbygningen af 

årsregnskabet, og nytteværdi hos brugerne. Det bemærkes dog, at definitionerne er værdibaseret, hvilket vil 

sige formueorienteret. Dette åbner muligheder for definition af elementer og begreber i de supplerende 

beretninger. Dette kan være uklogt, da det vil skabe begrebsforvirring omkring manglende 

sammenlignelighed. 

Niveau 4 omhandler indregning og måling. Som beskrevet tidligere skal aktiver kun indregnes, hvis 

indregningen øger nytteværdien. Det er vigtigt at nævne, at den nye ÅRL kræver oplysningen om 

vidensressourcer i supplerende beretning, selvom det ikke opfylder indregningskravene. Dog kræves 

oplysningen, da det anses for at tilføre brugeren værdi. 

Niveau 5 omhandler klassifikationen af elementerne i resultatopgørelsen, balance, egenkapitalsopgørelse og 

pengestrømsanalyse. Der er 2 krav. Det ene krav omhandler, at det skal være relevant for brugerne i forhold 

til prognose og kontrol. Derudover skal det skabe ens grupper (homogene). 

Skal man være kritisk overfor begrebsrammen, kan der argumenteres for, at den formueorienterede 

begrebsramme sigter for meget mod aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger, og derfor bliver for 

teoretisk. Som beskrevet ovenfor i forhold til niveau 5, så kan man godt savne kriterier for klassifikation f.eks. 

hvad finansielle omkostninger er, og hvad immaterielle aktiver er. Som også beskrevet ovenover kan det 

være svært at bevare sammenligneligheden i forbindelse med ledelsesberetningen, hvor man skriver om 

miljø og vidensressourcer. 

I forhold til den nye årsregnskabslov, er der kommet en del ændringer. Meningen er, at ændringen i 

årsregnskabsloven skal give mindre administrative byrder. Udover mindre administrative byrder skulle der 

også implementeres en del af det nye EU-regnskabsdirektiv i ÅRL. Til sidst var en begrundelse, at ÅRL skulle 

minde mere om IFRS. 

Med de nye lempelser kom der også en ændring til regnskabskrav. Størrelsesgrænserne der afgør 

virksomhedens regnskabsklasse, blev ændret. I forhold til opgaven er en væsentlig ændring, at det ikke 

længere er et krav, at hovedaktiviteten er investering for virksomheden med investeringsejendomme, der 

ønsker at indregne til dagsværdi med reguleringen over resultatopgørelsen. Gælden tilhørende 

investeringsaktivet kunne tidligere indregnes til dagsværdi, men skal nu indregnes til amortiseret kostpris. 
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Udover dette skal man i anvendt regnskabspraksis beskrive, hvilke modeller og teknikker, man har benyttet 

til at udregne dagsværdien. Hvordan dette har påvirket årsrapporten vil jeg komme ind på i det næste 

undersøgelsesspørgsmål. 

3 Regler for indregning og måling samt regnskabsmæssig behandling af 

investeringsejendomme 

3.1 Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme 

 

Regnskabsklasse B mikro B C mellem C stor D 

Krav om hovedaktivitet  

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant 

 

Nej 

Dagsværdi med 

værdiregulering over 

resultatopgørelsen 

 

Mulighed 

Krav om afskrivning  

Nej 

Bindingskrav for 

opreguleringer til 

dagsværdi 

 

Nej 

Målemetoder for 

finansielle forpligtelser 

tilknyttet 

investeringsejendomme 

Amortiseret kostpris 

 

Dog mulighed for måling til dagsværdi ved tilvalg af §37 stk. 5. 

 

 

Figur 3 – Dagsværdi for de forskellige regnskabsklasser 

Ovenstående viser, at virksomheder med investeringsejendomme i deres besiddelse, kan vælge at måle 

deres investeringsejendomme til dagsværdi i stedet for at anvende lovens hovedregel for materielle 

aktiver. B mikro har forbud mod at benytte §38, og her skal man derfor benytte de almindelige regler for 

materielle aktiver. Resten af regnskabsklasserne kan vælge at opskrive til dagsværdi, så længe ejendommen 

opfylder definitionen af at være en investeringsejendom. Jeg vil komme ind på definitionen af en 

investeringsejendom senere i opgaven. 
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3.2 Definitioner 

Investeringsejendomme 

Årsregnskabsloven indeholder ikke en definition på investeringsejendomme i sig selv. Hvis man skal finde en 

fortolkning på investeringsejendomme, skal man tage udgangspunkt i IAS 40’s definitioner. Jf. IAS 40 er 

definitionen på en investeringsejendom en investering i bygninger eller grund, med det formål at opnå et 

afkast af den investerede kapital. Dette kan ske enten med løbende drift eller ved videresalg af ejendommen.  

Det vil sige, at en investeringsejendom erhverves med henblik på at opnå et afkast af den investerede kapital, 

ligesom hvis man valgte at investere pengene i aktier i stedet. Afkastet i forbindelse med køb af 

investeringsejendommen består af lejeindtægter ved udlejning af ejendommene med fradrag af 

omkostningerne af udlejningen. Skal jeg hurtigt sammenligne investeringsejendomme med 

domicilejendomme, så genererer investeringsejendomme pengestrømme, der næsten er uafhængig af 

virksomhedens øvrige aktiviteter. 

Domicilejendomme 

Domicilejendomme anvendes i produktion eller administration. Domicilejendommen skal fremme 

virksomhedens primære aktiviteter f.eks. produktion. Da domicilejendomme ikke er 

investeringsejendomme, skal ejendommen behandles efter de generelle regler for materielle anlægsaktiver 

Handelsejendomme 

Handelsejendomme defineres som varebeholdning i regnskabet. Handelsejendomme er i princippet det 

samme som almindelige varer, da man køber ”varen” med henblik på videresalg. 

3.3  Præsentation af investeringsejendomme efter årsregnskabsloven 

Jf. ÅRL skal der i afsnittet om anvendt regnskabspraksis redegøres for indregning og måling som tidligere 

nævnt i opgaven. 

I EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 2017/18, side 283 

beskriver EY, at anvendt regnskabspraksis kan formuleres på følgende måde: 

”Investeringsejendomme 

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, og ved efterfølgende måling til dagsværdi.  

Investeringsejendomme måles ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi. Målingen sker ved anvendelse 

af en afkastbaseret cash-flowmodel, hvor de fremtidige pengestrømme ved ejerskab af inve- 
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steringsejendommene tilbagediskonteres. Afkastkravet (tilbagedis- konteringsfaktoren) fastsættes ejendom 

for ejendom.  

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til 

anskaffelsestidspunktet, og som der- ved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen som 

en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investerings- ejendom nye eller forbedrede egenskaber, 

indregnes i resultatopgørelsen under ejendomsomkostninger.  

Investeringsejendomme har som øvrige materielle aktiver, bortset fra grunde, en begrænset levetid. Den 

værdiforringelse, der ender sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, afspejles i 

investeringsejendommenes løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske 

afskrivninger over investerings- ejendommens brugstid.  

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten “Værdiregulering af ejendomme””15 

Som det kan ses af EY’s formulering, så skal regnskabsbrugeren først kunne læse om 

investeringsejendommenes indregning og måling. Herefter beskrives det, hvordan ejendommene måles hver 

for sig, og at det er et skøn. Man nævner skøn for at gøre brugeren opmærksom på, at værdiansættelsen kan 

afvige en del.  

Udover skøn, så beskriver man også i anvendt regnskabspraksis, at måling sker ved en afkastbaseret 

cashflow-model, hvor fremtidige pengestrømme ved ejerskabet af investeringen tilbagediskonteres. 

Afkastkravet benyttes til tilbagediskonteringen, og findes typisk i markedsrapporter. Disse cashflow-modeller 

vil jeg komme ind på senere i opgaven. 

I EY’s formulering nævner de i næste afsnit, at omkostninger der tilfører investeringsejendomme nye eller 

forberede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, og som derved forbedrer ejendommens 

fremtidige afkast, kan tillægges kostprisen som en forbedring. Tilfører omkostninger ikke nye eller forberede 

egenskaber, skal det føres i resultatopgørelsen, som en udgift til ejendomme.  Dette afsnit i anvendt 

regnskabspraksis er for at gøre brugerne opmærksomme på, at forbedringer som tilbygning mv. kan tilføjes 

til kostprisen, men dog kan vedligeholdelse ikke tilgå kostprisen. 

I næste afsnit formulerer EY, at investeringsejendomme har en begrænset levetid ligesom øvrige materielle 

aktiver bortset fra grunde. Regnskabsbrugerne skal dog være opmærksom på, at den værdiforringelse der 

                                                           
15 EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 2017/18, side 283 
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tilgår investeringsejendommene, afspejles i den løbende måling til dagsværdi. Da der løbende måles til 

dagsværdi, er der ikke behov for systematiske afskrivninger, da dagsværdi er mere retvisende. 

Værdireguleringen som kommer fra målingen af dagsværdien, indregnes i resultatopgørelse. 

Oplysningskrav 

Der er oplysningskrav, hvis investeringsejendomme måles til dagsværdi på grundlag af ikke væsentlige 

observerbare input på et aktivt marked. Der skal oplyses om de centrale forudsætninger, der er anvendt ved 

beregningen af dagsværdi, herunder værdiansættelsesmetoder og teknikker. 

Afviger de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen ikke indbyrdes, kan en samlet oplysning gives 

for en kategori af investeringsejendomme. Der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt betingelserne 

er opfyldt. 

Opfyldelse af kravene der gælder for regnskabsklasse B-D, kan ske ved at anføre: målemetode til opgørelsen 

af værdiansættelsen. Her menes der DCF-model, den afkastbaserede model eller valuarvurdering. Herudover 

skal der oplyses om centrale forudsætninger til måling af dagsværdi. Her menes der 

afkastkrav/diskonteringsfaktor, inflationsrate, opgørelse af grundlag (tomgang, vedligeholdelse, depositum 

mv.). Derudover hvis der benyttes DCF, skal diskonteringsperiode samt terminalværdi oplyses. 

Kigger man på IFRS 13, er der følgende oplysninger, som kunne være relevante at oplyse pr. ejendom eller 

pr. kategori som tidligere beskrevet: 

- Dagsværdi  

- Udlejningsgrad  

- Deposita 

- Følsomhedsoplysninger 

- Lejeindtægter mv. 

- Beliggenhed og antal kvadratmeter 

Kigger vi til sidst på noterne, så er der krav om, at virksomhederne i regnskabsklasse C og D fører anlægsnoter 

for investeringsejendomme, som ikke er handelsejendomme. I anlægsnoten kan man med fordel oplyse om 

centrale forudsætninger for opgørelsen af dagsværdi, så oplysningerne gives samlet. 
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3.4 Indregning og måling 

I dette afsnit vil jeg beskrive de forskellige metoder til indregning og måling. Investeringsejendomme skal 

først indregnes til kostpris efter almindelige bestemmelser. Aktivet skal først indregnes, når det er sandsynligt 

at fremtidige fordele vil tilflyde virksomheden, som er kendetegnet ved et aktiv. Aktivet må først indregnes, 

når værdien kan måles pålideligt. Som opfølgning på afsnit 3.3, så kan investeringsejendomme indregnes og 

måles efter forskellige bestemmerser i ÅRL. De forskellige bestemmelser kan give forskellige præsentationer 

i årsrapporten, hvilket vil blive beskrevet nedenfor. De 3 forskellige metoder til indregning er: 

 

 Opskrivning Afskrivninger Nedskrivninger Reserve 

Kostpris Ingen Resultatopgørelse Resultatopgørelse Ingen 

Dagsværdi efter § 

41 

Egenkapital Resultatopgørelse Resultatopgørelse Bunden reserve  

-afskrivninger 

Dagsværdi efter § 

38 

Resultatopgørelse Ingen Resultatopgørelse Frie reserver 

Overført resultat 

 

Figur 4 – indregning af investeringsejendomme 

3.4.1 Kostprismetoden 

Materielle aktiver måles ved første indregning til kostpris. Ved denne metode medtages direkte medgående 

omkostninger, indirekte omkostninger (IPO) og finansieringsomkostninger. Materielle aktiver afskrives over 

brugstiden, og ejendomme er f.eks. 80 år. 

Ved indregning i balancen skal et aktivs bestanddele behandles særskilt. Hvis en bygning eksempelvis 

afskrives over 80 år, og virksomheden køber en stor varmepumpe til 50.000, vil denne varmepumpe skulle 

behandles særskilt, da en varmepumpe har en kortere brugstid. 

Som tidligere beskrevet indregnes investeringsejendomme først til kostpris ved første indregning. Kostprisen 

indeholder alle omkostninger, som der har været i forbindelse med anskaffelsen af aktivet. Man kan medtage 

omkostninger indtil aktivet er taget i brug. Det er vigtigt, at omkostningerne direkte kan henføres til det købte 

aktiv. Eksempler på direkte omkostninger, som kan henføres til et købt aktiv (her ejendom) er: 

- Advokatsalær 

- Tinglysningsafgifter 
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- Udgifter til anskaffelse af aktivet mv. 

Når der indregnes til kostpris, skal der efter ÅRL § 40 fastlægges en retvisende restværdi. Denne restværdi 

skal løbende revurderes ud fra udvikling i samfundet mv. Restbeløbet eller scrapværdien som det også er 

kaldt, sættes til det beløb virksomheden forventer at kunne sælge ejendommen til ved brugstidens ophør. 

Det er værd at bemærke, at der ikke kan sættes en scrapværdi, der er lig kostprisen for at undgå afskrivninger. 

Som nævnt længere oppe, så skal materielle aktiver med begrænset brugstid afskrives systematisk over 

brugstiden. Når der snakkes om systematiske afskrivninger antages metoderne lineær, progressiv og 

degressive afskrivninger at kunne finde anvendelse under forudsætning af, at disse metoder understøtter, 

hvad der kan kaldes det reelle forbrug af aktivet. Ud over de førnævnte metoder, så kan der også afskrives 

ud fra den faktiske produktion set i forhold til samlede forventede produktion i aktivets levetid.  

Afskrivning på aktivet stopper først, når aktivet er fuldt afskrevet, når det afhændes eller når det er 

beskadiges. 

Hvis den regnskabsmæssige værdi er højere end genindvindingsværdien, så kræver loven nedskrivning af det 

materielle aktiv. Genindvindingsværdien for et materielt aktiv, er den højeste værdi af salgsværdien 

fratrukket omkostningerne ved salg, eller kapitalværdien. Nedskrivningen sker via resultatopgørelsen, hvilket 

også vil påvirke afskrivningsgrundet fremadrettet. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen fratrukket 

restværdi og de nedskrivninger, der er foretaget. 

3.4.2 Dagsværdi efter § 41 

Når vi kigger på et alternativ til kostprismetoden, så er der mulighed for at måle visse aktiver til dagsværdi 

efter § 41. Vælger virksomheden at måle og indregne efter § 41, så skal der ske regelmæssige 

værdireguleringer. Dette skal ske, når der er afvigelser imellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdi 

af de aktiver som måles til dagsværdi. Det sker ved at omvurdere aktivernes dagsværdi. Omvurdering skal 

ske for samtlige aktiver b.la. grunde, bygninger mv. Omvurderingen skal ske til dagsværdi, hvilket svares til 

markedsværdi. Markedsværdi kan kun måles, såfremt der findes et aktivt marked. Hvis der ikke findes et 

aktivt marked, skal virksomheden anvende nettorealisationsværdien. Nettorealisationsværdien er summen 

af fremtidige nettoindbetalinger, som et aktiv forventer at indbringe i forbindelse med den daglige drift. 

Som beskrevet længere oppe, så foretages omvurderingen i forhold til aktivets regnskabsmæssige værdi. Det 

vil sige, at forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den beregnede dagsværdi, opskrives direkte 

på egenkapitalen, som en bunden reserve. Opskrivning skal bindes på en særlig reserve, der ikke kan benyttes 

til udbytte. Reserven under egenkapitalen kaldes ”Reserve for nettoopskrivning” 
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Der er visse krav om løbende omvurdering. Aktivet skal revurderes med et interval, der svarer til det 

forventede udsving i dagsværdien. Det betyder praktisk set, at hvis en virksomhed besidder aktiver med 

meget lidt udsving, så behøver revurderingen ikke ske hvert år, men hvert 3. eller 5. år. Der er visse aktiver, 

der stiller krav om valuarvurdering, men modeller som DCF eller den afkastbaserede vurderes tilstrækkelig 

jf. ÅRL § 41. 

Afskrivninger efter § 41 opgøres ved at tage den regnskabsmæssige værdi, som i dette tilfælde er 

dagsværdien, og fratrække restværdien. Dette beløb skal afskrives over restbrugstiden. Da den 

regnskabsmæssige værdi er dagsværdi, medfører det løbende ændringer i det regnskabsmæssige 

afskrivningsgrundlag. Dette betyder, at der vil være ændrede afskrivninger i enkelte år i den resterende 

brugstid. 

Loven angiver ikke, hvilken rækkefølge man skal beregne i. Det vil sige om man skal foretage afskrivninger, 

før man laver omvurderingen af aktivet til dagsværdi eller omvendt. Erhvervsstyrelsen har dog den 

opfattelse, at man beregninger afskrivningerne på baggrund af den allerede kendte dagsværdi fratrukket 

restværdien, som er opgjort primo. Herefter mener erhvervsstyrelsen, at man skal omvurdere aktivet til ny 

dagsværdi. Da loven ikke er beskrevet præcist her, kan man vælge at gøre det, som man selv synes er mest 

retvisende. 

Ved tilbageførsler af tidligere opskrivninger, skal reserven for opskrivninger reduceres. Skal der foretages 

nedskrivninger ved anvendelsen af dagsværdi i forhold til aktivets kostpris, så skal nedskrivningerne 

indregnes og tilbageføres af tidligere foretaget nedskrivninger i resultatopgørelsen. Ændringer i udskudt skat 

indregnes ligeledes i resultatopgørelsen. Når tilbageførslerne er foretaget, foretager man herefter 

afskrivninger på den opskrevne del af aktiver, der måles til dagsværdi. Dette vil medføre en reduktion af 

opskrivningsreserven. 

Virksomheden bør være opmærksom på, at når materielle aktiver først er indregnet til dagsværdi, så er det i 

praksis svært at gå tilbage til kostprismetoden. Dette kan kun ske, hvis ændringen er krævet efter 

lovgivningen, eller hvis der kan findes argumenter for at kostprismetoden er mere retvisende. 

3.4.3 Dagsværdi efter § 38 

Ved første indregning skal en investeringsejendom, som før nævnt, indregnes til kostpris. For god ordens 

skyld, så omfatter kostprisen grund, bygninger samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen. Herudover 

kan andre direkte omkostninger i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen tilgå kostprisen.  

Efter første måling vil investeringsejendommen blive målt til dagsværdi efter § 38. Har man i første 

indregning indregnet transaktionsomkostninger, vil disse blive værdireguleret over resultatopgørelsen ved 
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indregning til dagsværdi.  Efter første indregning til kostpris, foretages hvert år en værdiregulering til 

dagsværdi. Reguleringen indregnes i resultatopgørelsen.  

Ligesom alle andre ejendomme har investeringsejendomme en begrænset levetid. Det eneste der ikke har 

en økonomisk levetid, er grunde. Værdiforringelserne, der finder sted efterhånden som 

investeringsejendommen bliver ældre, vil blive afspejlet i ejendommens løbende måling til dagsværdi, og der 

afskrives derfor ikke løbende. 

Loven i sig selv fastsætter ikke specifikke metoder, der skal anvendes til opgørelsen af dagsværdien. Ej heller 

IFRS 13 fastsætter specifikke metoder. IFRS 13 opstiller i stedet 3 overordnede metoder, der som 

udgangspunkt anses for at give det bedste grundlag for opgørelsen af dagsværdien. De 3 metoder er 

følgende: 

- Markedsmetoden 

- Indkomstmetoden 

- Omkostningsmetoden 

Disse 3 metoder vil jeg komme yderligere ind på i besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3. 

Når man måler ejendommene til dagsværdi, har erhvervsstyrelsen i et notat af 3. april 2009 præciseret, at 

vurdering skal foretages med udgangspunkt i faktiske forhold på balancedagen. 

I forbindelse med værdiansættelse til dagsværdi, skal der benyttes et forrentningskrav også kaldet afkastkrav. 

Forretningskravet skal repræsentere den forrentning investeringen ville kræve af en uafhængig 

markedsdeltager. 

Når forrentningskravet skal fastsættes, så afgør kravet aktivets værdi. Det betyder, at selv mindre udsving 

kan have en stor effekt for aktivets værdiansættelse. Et forrentningskrav fastsættes ud fra renteniveauet og 

inflationen i samfundet. Herunder fastsættes det ud fra, om der er høj- eller lavkonjunktur, samt kvaliteten 

af det enkelte aktiv. Når man værdiansætter en ejendom er beliggenhed, type og vilkår i lejekontrakten en 

del af kvalitetsforholdene. Herudover er udbud og efterspørgsel samt alternative anvendelsesmuligheder 

også vigtig i forhold til kvalitet. 

Efter forrentningskravet er fastsat, skal der estimeres fremtidige pengestrømme for 

investeringsejendommen. Ved estimering af fremtidige pengestrømme, er det væsentligt at tage højde for 

huslejereguleringer i forbindelse med inflationen. Reguleringerne skal derfor indgå i beregningen. 

Langsigtede lejekontrakter med solide lejere, vil reducere risikoen, hvilket også vil gøre at afkastkravet bliver 

mindre. Derimod kan kortsigtede lejekontrakter med ikke-solide lejere forhøje risikoen, og dermed forhøjes 
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afkastkravet også. Ud fra ovenstående, kan vi konkludere, at det er yderst væsentligt, at virksomheden nøje 

vurderer, det mest eksakte forretningskrav. 

Kan virksomheden ikke måle dagsværdien af ejendommen pålideligt, skal aktivet måles til kostpris. Aktivet 

måles til kostpris med fradrag for afskrivninger under de almindelige målingsbestemmelser for materielle 

aktiver. 

Ejer virksomheden en investeringsejendom, som enten er under opførelse eller under ombygning, så står der 

både i ÅRL og IAS 40, at investeringsejendommen skal opgøres til dagsværdi. Hvis det ikke kan opgøres 

pålideligt, så skal ejendommen måles til kostpris, som beskrevet i afsnittet oven over. Ejer virksomheden en 

ejendom som tidligere har været en investeringsejendom, og beslutter at foretage en ombygning, så skal 

investeringsejendommen forblive i kategorien, hvis virksomheden har planer om at benytte ejendommen 

som investeringsejendom fremover. 

3.4.4 Ændringer til indregning og måling i den nye Årsregnskabslov fra 2015 

I den tidligere årsregnskabslov har det været et krav, at virksomheden skulle have investering som 

hovedaktivitet, for at kunne føre dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Havde virksomheden ikke 

investering som hovedaktivitet, kunne den i stedet vælge at følge § 41, som er skrevet længere oppe i 

opgaven. Her kunne virksomheden opskrive til dagsværdi, som blev bundet på egenkapitalen. Endvidere 

tilkendegav Erhvervsstyrelsen, at hvis regnskabspraksis blev ændret fra at anvende §41 til at anvende § 38, 

så ville den bundne reserve vedrørende opskrivningen blive frigivet. 

Efter den nye årsregnskabslov fra 2015, har ovenstående ingen betydning i dag. I den nye årsregnskabslov 

fra 2015, kan virksomheder, hvor hovedaktiviteten ikke er investering, frit vælge at benytte 

dagsværdimodellen efter §38. Det vil sige almindelige virksomheder, såsom produktions- og 

handelsvirksomheder, kan indregne deres investeringsejendomme til dagsværdi efter §38 og føre 

værdireguleringen over resultatopgørelsen. Dette kræver selvfølgelig, at virksomheden ejer ejendomme, 

som benyttes til udlejning med formålet at generere afkast, altså en investeringsejendom. 

Tidligere har flere forskellige aktiver kunne reguleres til dagsværdi efter §38 i årsregnskabsloven. I den nye 

årsregnskabslov fra 2015, er aktiverne, der kan optages til dagsværdi, indskrænket til 

investeringsejendomme. Det vil sige, at uanset virksomhedens hovedaktivitet, kan kun 

investeringsejendomme måles til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen jf. ÅRL § 38. 

Det har tidligere været et krav, at gælden tilhørende investeringsejendommen også skulle indregnes til 

dagsværdi. Det vil sige, at gælden ligesom værdireguleringen, skulle reguleres via resultatopgørelsen. Dette 

er blevet lavet om i årsregnskabsloven fra 2015, og man må derfor ikke længere regulere gælden via 
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resultatopgørelsen. Efter den nye årsregnskabslov fra 2015 skal gælden fremadrettet måles til amortiseret 

kostpris. Dette behøver ikke at blive ændret i sammenligningstallene, da overgangslempelserne er gældende 

her jf. ændringslov nr. 738 af 1. juni 2015. 

3.5 Udskudt skat  

Når der opstår udskudt skat, er det som følge af, at der er forskel imellem de skattemæssige værdier, som er 

opgjort af den skattepligtige indkomst, og de regnskabsmæssige værdier, som står i regnskabet. Forskellen 

skyldes, at den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af reglerne i skattelovgivningen, og den 

regnskabsmæssige værdi opgøres jf. årsregnskabsloven og den valgte regnskabspraksis. 

Når udskudt skat opgøres, skal skatteprocenten være den, som forventes at være gældende i de regnskabsår, 

hvor de forventes udlignet. I opgørelsen af udskudt skat, som vedrører ejendomme, er den skattemæssige 

værdi af ejendomme også den skattemæssige kostpris. Har virksomheden valgt at opskrive til dagsværdi, skal 

der beregnes udskud skat af forskellen imellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af 

ejendommen. Herefter reduceres reserven for opskrivninger med 22% (nuværende skattesats), som der 

hensættes til udskudt skat. 

3.6 Delkonklusion 

Investeringsejendomme er ejendomme, som erhverves med henblik på at opnå et afkast af den investerede 

kapital. Afkastet i forbindelse med køb af investeringsejendommen består af lejeindtægter ved udlejning af 

ejendommene med fradrag af omkostningerne af udlejningen.  

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, og ved efterfølgende måling til dagsværdi. 

Investeringsejendomme indregnes først efter årsregnskabslovens regler om materielle anlægsaktiver, når 

det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles 

pålideligt.  

Som beskrevet tidligere så kan virksomheden vælge at indregne efter tre metoder. Først skal der altid 

indregnes til investeringsejendommens kostpris, hvorefter virksomheden kan vælge at måle 

investeringsejendomme til dagsværdi efter § 38 eller § 41. 

Når der indregnes til kostpris, skal der efter §40 fastlægges en retvisende restværdi. Denne restværdi skal 

løbende revurderes ud fra udvikling i samfundet mv. Restbeløbet også kaldet scrapværdien, sættes til det 

beløb, som virksomheden forventer at kunne sælge ejendommen til ved brugstidens ophør. 
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Vælger virksomheden at måle dens investeringsejendomme efter kostprismetoden, skal der foretages 

systematisk afskrivning. Afskrivningerne og eventuelle nedskrivninger føres i resultatopgørelsen. 

Vælger virksomheden at måle og indregne efter §41, skal der ske regelmæssige værdireguleringer. Dette skal 

ske, når der er afvigelser imellem den regnskabsmæssige værdi og dagsværdi af de aktiver, som måles til 

dagsværdi. Efter §41 indregnes værdireguleringer direkte under egenkapitalen og afskrivninger samt 

eventuelle nedskrivninger, der ikke modsvarer tidligere opskrivninger, indregnes i resultatopgørelsen. 

Vælger virksomheden at indregne efter bestemmelserne i ÅRL §38, så skal der hvert år foretages 

værdiregulering til dagsværdi på investeringsejendommen. Denne regulering indregnes i resultatopgørelsen, 

og der afskrives ikke på investeringsejendommen. 

I den tidligere årsregnskabslov har det været et krav, at virksomheden skulle have investering som 

hovedaktivitet, for at kunne føre dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Havde virksomheden ikke 

investering som hovedaktivitet, kunne den i stedet vælge at følge §41. 

I den nye årsregnskabslov fra 2012, kan virksomheder hvor hovedaktiviteten ikke er investering, frit vælge at 

benytte dagsværdimodellen efter §38. Det vil sige almindelige virksomheder, så som produktions- og 

handelsvirksomheder, kan indregne deres investeringsejendomme til dagsværdi efter §38 og føre 

værdireguleringen over resultatopgørelsen. 

Det er vigtigt, når virksomheden vælger en metode til opskrivning, at virksomheden gør det konsekvent og 

systematisk for alle investeringsejendomme som virksomheden ejer. Virksomheden skal vælge metoden, 

som de mener, giver det mest retvisende billede. 

4 Værdiansættelse af investeringsejendomme 
Som tidligere beskrevet er det med den nye årsregnskabslov fra 2012 muligt at indregne til dagsværdi over 

resultatopgørelse, selvom ens virksomhed, ikke har investering som hovedaktivitet. Dog er det forsat et krav, 

at ens ejendom er en investeringsejendom, for at måle til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen 

efter § 38. En af de væsentligste ændringer, er at oplysningskravene vedrørende metoderne og 

forudsætningerne skærpes. 

Som tidligere beskrevet i opgaven, giver værdiansættelser af ejendomme mange udfordringer. Nogle af 

udfordringerne er b.la. de forhold der spiller ind i forbindelse med værdiansættelsen. Værdiansættelsen af 

investeringsejendomme er ofte baseret på store skøn, og mange eksterne forhold.  
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4.1 Kostprismetoden 

Som tidligere beskrevet i opgaven i afsnit 3.4.1,  skal investeringsejendomme indregnes til kostpris ved første 

indregning. Virksomheder vælger typisk herefter at måle investeringsejendommen til dagsværdi. Dog kan 

kostpris også benyttes, og det er derfor ikke et krav, at virksomheden vælger at gå over til dagsværdi. Da vi 

allerede har beskrevet kostprismetoden i afsnit 3.4.1, så vil jeg ikke gå i dybden med metoden i dette afsnit, 

men beskrive kostprismetoden mere overordnet. 

Som nævnt længere oppe, så skal materielle aktiver med begrænset brugstid afskrives systematisk over 

brugstiden. Når der snakkes om systematiske afskrivninger antages metoderne lineær, progressiv og 

degressive afskrivninger at kunne finde anvendelse under forudsætning af, at disse metoder understøtter, 

hvad der kan kaldes det reelle forbrug af aktivet. Udover de før nævnte metoder, kan der også afskrives ud 

fra den faktiske produktion set i forhold til samlede forventede produktion i aktivets levetid.  

Afskrivning på aktivet stopper først når aktivet er fuldt afskrevet, når det afhændes eller når det er 

beskadiget. 

4.2 Opgørelse af dagsværdi 

Formålet ved at måle til dagsværdi, er at estimere den pris, som ville bruges i en reguler handel, hvor køber 

og sælger handler et aktiv eller en forpligtelse på balancedagen ud fra markedsvilkår og betingelser.  

Ved dagsværdismåling af en investeringsejendom, skal virksomheden vurdere, hvilket konkret aktiv de 

ønsker at måle til dagsværdi, hvilket marked der er det mest fordelagtige for ejendommen (udleje til privat 

eller erhverv f.eks.), samt hvilken værdiansættelsesmetode, der er mest hensigtsmæssig for virksomheden. 

Virksomheden skal overveje ved valg af værdiansættelsesmetode, hvilken metode der repræsenterer de 

forudsætninger markedet vil lægge til grund for opgørelsen bedst. 

Som tidligere beskrevet i opgaven, så foreskriver hverken loven eller IFRS 13 specifikke metoder, der skal 

anvendes til opgørelsen af dagsværdien. Dette er ikke foreskrevet i loven eller IFRS 13, pga. hver enkelt 

dagsværdi måling skal overvejes individuelt, for at komme frem til det mest retvisende estimat. 

Selvom IFRS 13 og ÅRL ikke foreskriver specifikke metoder, som skal anvendes, så opstiller IFRS 13 alligevel 3 

anerkendte værdiansættelsesmetoder. IFRS 13 har oplistet metoderne i den rækkefølge, de anser for at give 

det bedste grundlag af dagsværdien.  

De 3 metoder er følgende 

- Markedsmetoden 

- Indkomstmetoden 
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- Omkostningsmetoden 

Somme tider er det ikke muligt at anvende markedsmetoden til ejendomme. Hvis ikke det er muligt, bliver 

man nødt til at anvende indkomstmetoden i stedet. Dette vil jeg beskrive i næste afsnit. 

4.2.1 Dagsværdihierarkiet 

I ÅRL §37 er der indarbejdet et hierarki, som ved dagsværdimåling har til formål at hjælpe virksomheden med 

at benytte den bedste værdiansættelsesmetode, som anvender de højest opnåelige og mest pålidelige 

forudsætninger til opgørelsen af dagsværdien. Lovens dagsværdishierarki ser følgende ud: 

1) Salgsværdi på et velfungerende marked. 

2) Salgsværdi for enkelte bestanddele. 

3) Kapitalværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder og teknikker. 

4) Kostpris er undtagelsen fra lovens regel om dagsværdi, og skal anvendes, hvis en pålidelig salgsværdi 

ikke kan beregnes. 

Det er regnskabsaflæggeren, der har ansvaret for at benytte det højest mulige niveau i dagsværdihierarkiet 

til måling af dagsværdi. 

Niveau 1 – Salgsværdi på et velfungerende marked. 

Under niveau 1 findes der et aktivt marked for nøjagtig tilsvarende aktiver, som målingen kan tage 

udgangspunkt i. Dette er blandt andet børsnoterede aktier, som står til en bestemt kurs på balancedagen.  

Niveau 2 – Salgsværdi for enkelte bestanddele 

Hvis der ikke findes et aktivt marked som niveau 1 kræver, så kan dagsværdien i stedet tage udgangspunkt i 

seneste markedstransaktioner eller markedspriser for lignende aktiver. 

Niveau 3 – Kapitalværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmetoder og 

teknikker. 

Kommer man ud for, at der hverken findes markedspriser for lignende aktiver eller tilsvarende typer, 

anvendes DCF-modellen ofte i praksis. I mindre omfang benyttes den afkastbaserede model. I visse tilfælde 

opgøres dagsværdien ud fra en valuarvurdering. Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke er krav 

herom. 

De 3 værdiansættelsesmetoder er oplistet i rækkefølge efter hvilken metode, der anses for at give det mest 

retvisende grundlag for dagsværdiopgørelsen. 

- Markedsmetoden 
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- Indkomstmetoden 

- Omkostningsmetoden 

4.2.2 Markedsmetoden 

Markedsmetoden svarer til niveau 1 og niveau 2 i dagsværdishierarkiet som beskrevet i afsnit 4.2.1. 

 

Markedsmetoden handler om identiske eller sammenlignelige aktiver. Markedsmetoden anvender kurser og 

andre relevante oplysninger, som er målbare, og som er genereret af markedstransaktioner.16 Det vil sige, at 

markedsmetoden benytter dagsværdien i et aktivt marked, f.eks. værdipapirshandel. I forhold til 

investeringsejendomme kan metoden benyttes, hvis der findes en lignende ejendom med samme 

beliggenhed, areal, stand, mv. Dette findes dog meget sjældent, og det kan derfor være svært at prisfastsætte 

investeringsejendomme ud fra denne metode. Hvis der findes to ens investeringsejendomme, som er bygget 

i samme år og helt identiske, vil man dog muligvis kunne prisfastsætte ejendommene efter hinanden. Dette 

forudsætter, at der skal være fremsendt et konkret bud på en af ejendommene, ellers skal en af 

ejendommene være solgt til en given pris. Der er ikke så store skøn ved denne metode, da der anvendes 

input, som allerede er bekræftet i form af salg eller bud på lignende ejendom. Under markedsmetoden findes 

der også ekstern vurderingsmand. Ofte vælger virksomheder at bruge denne metode, da en valuarvurdering 

er foretaget af en professionel, som tager højde for alle forhold omkring ejendommen. Da valuaren som 

foretager vurderingen, beskæftiger sig med vurderinger hver eneste dag som hans professionelle erhverv, 

må dette anses for at være en pålidelig metode.   

Ved værdiansættelse (måling) af en investeringsejendom, skriver erhvervsstyrelsen i et notat fra d. 3. april 

2009, at dagsværdien skal opgøres på baggrund af faktiske forhold. Det vil sige, at man ikke må indregne 

fremtidige forbedringer og forventninger til markedet mv. Vælger man derimod at benytte en valuar, så vil 

valuaren ofte tage højde for alle disse forhold. 

4.2.3 Indkomstmetoden 

Indkomstmodellen bygger på at konvertere fremtidige pengestrømme til et enkelt nuværende 

diskonteringsbeløb.17 Ved indkomstmetoden benyttes den afkastbaserede model eller DCF-modellen typisk 

til at værdiansætte investeringsejendomme. Formålet med modellerne er at beregne dagsværdien for en 

investeringsejendom på balancedagen, men metoderne er forskellige fra hinanden. DCF-modellen er til dels 

mere kompleks og detaljeret, hvor den afkastbaserede model er simplificeret.  

                                                           
16 EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 2017/18, side 80 
17 EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 2017/18, side 80 
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Som tidligere beskrevet, så skal der I forbindelse med værdiansættelse til dagsværdi benyttes et 

forrentningskrav også kaldet afkastkrav. Forretningskravet skal repræsentere den forrentning, en uafhængig 

markedsdeltager ville kræve af investeringen. 

Når forrentningskravet skal fastsættes, så afgør kravet aktivets værdi. Det betyder, at selv mindre udsving 

kan have en stor effekt for aktivets værdiansættelse. Et forrentningskrav fastsættes ud fra renteniveauet og 

inflationen i samfundet. Herunder fastsættes det ud fra, om der er høj- eller lavkonjunktur, samt kvaliteten 

af det enkelte aktiv. Når man værdiansætter en ejendom er beliggenhed, type og vilkår i lejekontrakten en 

del af kvalitetsforholdene. Herudover er udbud og efterspørgsel samt alternative anvendelsesmuligheder 

også vigtig i forhold til kvalitet. 

I både DCF-modellen og den afkastbaserede model skal de fremtidige pengestrømme vurderes. Dette gør 

virksomheden ofte i budgettet. Virksomheden skal dog være opmærksom på at indregne huslejestigninger 

eller eventuelle huslejenedsættelser. 

Jeg vil kort beskrive de to modeller nedenfor, efterfølgende vil jeg i næste undersøgelsesspørgsmål beregne 

to værdiansættelser på den samme investeringsejendom. En med den afkastbaserede model, og en med 

DCF-modellen. 

Den afkastbaserede model 

Ved hjælp af den afkastbaserede model, kan virksomheden opgøre værdien af ejendommen på baggrund af 

det forventede nettoresultat i et stabilt driftsår.  Jeg har illustreret et eksempel nedenfor af den 

afkastbaserede model.18 

  

                                                           
18 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 6 
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Fase 1 Kr. 

Lejeindtægter 200.000 

Øvrige lejeindtægter 20.000 

Driftsomkostninger -50.000 

Nettodriftsresultat 170.000 

  

Fase 2  

Forrentningskrav 5,00% 

Værdi af ejendom før reguleringer 3.400.000 

  

Fase 3  

Reguleringer:  

Fradrag for tomgang -100.000 

Opsat vedligehold -200.000 

Forretning af deposita 70.000 

Fradrag for lavere leje -70.000 

  

Værdi af ejendom 3.100.000 

 

Figur 5 – Eksempel til den afkastbaserede model 

Som det kan ses af modellen ovenfor, så er den bygget op af 3 faser. 

Fase 1 

I fase 1 indgår alle lejeindtægter og driftsomkostninger, som forventes for et normalt driftsår. 

Fase 2 

I fase 2 fastsættes virksomhedens forrentningskrav. Forrentningskravet i den afkastbaserede model tager 

udgangspunkt i et driftsafkast i et normalår. Dog tager modellen ikke højde for inflation, og modellen tager 

ej heller højde for særlige forhold. Disse forhold reguleres særkilt i fase 3. For at beregne værdien af 

ejendommen før reguleringer, så skal driftsresultatet fra fase 1 divideres med forrentningskravet fastsat i 

fase 2. Dette give værdien af ejendommen før reguleringer.19 

 

                                                           
19 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 6 
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Fast 3 

I fase 3 korrigeres der for særlige forhold. Det er i eksemplet tomgang, vedligeholdelse, deposita og lavere 

leje. Der reguleres for disse forhold, for at få en normalindtjening, som er formålet med modellen.20 

DCF-modellen 

DCF, som står for Discounted Cash Flow, er en diskonteret pengestrøm. DCF-modellen er en indkomstbaseret 

værdiansættelsesmodel. DCF-modellen fungerer på den måde, at værdien af en virksomhed eller et aktiv 

opgøres, som den tilbagediskonteret værdi af de forventede fri pengestrømme, som der kan henføres til 

pågældende aktiv eller virksomhed.21 

DCF-modellen tager udgangspunkt i budgettal for typisk 10 år. De tal man budgetterer med er indtægter, 

udgifter og investeringer (vedligeholdelse). Ud fra disse budgettal har man bestemt, hvordan fremtidens 

pengestrømme forventes at blive. Pengestrømmene tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor, og 

herefter beregnes der en nutidsværdi. I DCF-modellen, som jeg illustrerer nedenfor, skal der medtages 

særlige forhold i budgetteringen. Disse forhold bliver tilbagediskonteret, hvilket de ikke blev i den 

afkastbaseret model. 

                                                           
20 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 6 
21 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 7 
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Figur 6 – DCF-modellen 
Kilde: Værdiansættelse af investeringsejendomme – definition af forrentningskrav side 17 

DCF-modellen er opbygget af 5 trin. Som det kan ses ovenfor, har jeg lånt en allerede beregnet DCF-model. 

Jeg vil prøve i min gennemgang at referer til figuren, og hermed bruge denne som eksempel. De 5 trin består 

af følgende:22 

- Trin 1: Bestemmelse af cash flowet i budgetperioden 

- Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet 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 værdier  

Trin 1: Cash flowet i budgetperioden 

I trin 1 opgøres det forventede fremtidige frie cash flow fra ejendommens drift, for at bestemme 

markedsværdien. I budgetperioden foretages der en detaljeret budgettering for driften i hvert af de 

kommende regnskabsår. I det frie cash flow, som kan ses i figuren længere oppe, indgår der lejeindtægter, 

                                                           
22 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 7-9 
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øvrige lejeindtægter. Øvrige lejeindtægter kan være lejeindtægter fra parkeringspladser og reklameskilte, 

men også lejereguleringer. Som det kan ses under indtægter, skal der også tages højde for tomgang, lavere 

leje og forrentning af deposita. Udover lejeindtægter og øvrige leje indtægter, indgår der også udgifter. 

Udgifterne som i figuren er driftsomkostninger, består blandt andet af administration, ejendomsskatter, 

vicevært mv.23 I figuren er investeringer for sig selv, men det er vigtigt at understrege, at vedligeholdelse også 

hører under udgifter, med mindre det er en forbedring, som kan tilgå ejendommen som en tilgang. 

Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden 

I trin 1 opgjorde vi det fremtidige frie cash flow fra ejendommens drift for at bestemme markedsværdien. 

Dette frie cash flow tilbagediskonteres nu i trin 2. Dette gøres for at bestemme ejendommens værdi, og det 

frie cash flow tilbagediskonteres fra de enkelte år. Dette gøres ved hjælp af en såkaldt diskonteringsrente, 

som man også kan se i figuren ovenfor. Der er valgt et afkastkrav på 5%, som vi også kender fra den 

afkastbaserede model. I DCF-modellen går man dog et skridt videre og indregner inflationen også. Dette giver 

os en samlet diskonteringsrente, hvilket betyder, at DCF-modellen tager højde for flere forskellige risici.24 

Trin 3: Terminalværdi 

Efter en budgetperiodes udløb, som i dette eksempel er 10 år, antager man, at det frie cash flow vil være 

konstant. Derfor bliver værdien for terminalperioden opgjort med udgangspunkt i et terminalår. Meningen 

med terminalåret er, at det skal være et udtryk for det gennemsnitlige frie cash flow efter budgetperioden. 

Terminalåret bliver udregnet ved hjælp af afkastkrav uden inflation. Derfor kan man godt sige, at 

terminalperioden svarer til den afkastbaserede model.25 Terminalværdien bestemmes ud fra cash flowet ved 

hjælp af forrentningskravet. I figuren ovenfor er cash flowet i terminalåret 131.062 og forrentningskravet er 

5%. For at finde terminalværdien tager man de 131.062 og dividerer med forrentningskravet, altså de 5% så 

får man 131.062/0,05=2.621.240, hvilket er terminalværdien i figuren ovenfor. 

Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi 

Ligesom det frie cash flow, så skal terminalværdien ligeledes tilbagediskonteres med diskonteringsrenten.26 

I denne situation, med en budgetperiode på 10 år, er formlen for ovenstående figur 

2.621.240/(1+0,07)^10=1.332.510. Først tager jeg den beregnede terminalværdi fra trin 3 og dividerer med 

                                                           
23 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 7 
24 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 8 
25 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 9 
26 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 9 
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1+diskonteringsrenten. Jeg opløfter den i 10, da vores budgetperiode er 10 år. Herefter får jeg nutidsværdien 

af terminalværdien. 

Trin 5: Ejendommens værdi 

I det sidste trin giver summen af det tilbagediskonteret cash flow og den tilbagediskonteret terminalværdi, 

ejendommens dagsværdi.27 Som illustreret i figuren ovenfor, er budgetperiodens nutidsværdi summeret med 

terminalperiodens nutidsværdi. Dette giver en ejendomsværdi på 1.775.000. Vedligeholdelsen/forbedringen 

er i dette tilfælde medtaget som en tilgang på ejendommen, og derfor menes ejendommen at være steget 

med forbedringens nutidsværdi på 200.000. Dette giver en ejendomsværdi på 1.975.000. 

DCF-modellen og indkomstmetoden svares til niveau tre i dagsværdihierarkiet. 

4.2.4 Omkostningsmetoden 

Omkostningsmetoden benyttes ikke særlig ofte til værdiansættelse af investeringsejendomme. Årsagen her 

til, er at omkostningsmetoden handler om, hvilket beløb som ville kræves for at erstatte 

investeringsejendommen/aktivet. Det er svært at opgøre hvilket beløb som kan erstatte en 

investeringsejendom, og beløbet vil være med stor usikkerhed. Da metoden bruges ekstremt sjældent, vil jeg 

ikke gå mere i dybden med denne. 

4.3 Vurdering af forskellige metoder til opgørelse af dagsværdi 

Jeg vil i dette afsnit analysere fordele og ulemper ved de beskrevet værdiansættelsesmetoder i tidligere 

afsnit. Jeg vil herudover se på, hvilke udfordringer der kan være ved måling til dagsværdi. 

Den første metode som jeg har beskrevet, er kostprismetoden. Kostprismetoden er relativ nem at benytte, 

da det blot kræver at måle til prisen ejendommen er køb for. Herudover skal der inkluderes omkostninger 

som har direkte forbindelse med købet. En ulempe er at kostprismetoden har svært ved at leve op til ÅRL’s 

grundlæggende princip om det retvisende billede. På baggrund heraf vælger mange virksomheder at måle til 

dagsværdi. Dette skyldes, at det er mere retvisende at tage værdireguleringen i den periode, som 

værdireguleringen er forekommet. Dette giver overordnet det mest retvisende billede af virksomhedens 

finansielle stilling. Dog giver værdiansættelse til dagsværdi større administrative byrder, og stiller store krav 

til regnskabsaflæggeren. 

Markedsmetoden anvender kurser og andre relevante oplysninger som er målbare, og som er genereret af 

markedstransaktioner. Det vil sige, at markedsmetoden benytter dagsværdien i et aktivt marked, f.eks. 

                                                           
27 Ejendomsforeningen, Værdiansættelse af fast ejendom – en introduktion til DCF-modellen, oktober 2006, side 9 
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værdipapirshandel. I forhold til investeringsejendomme kan metoden benyttes, hvis der findes en lignende 

ejendom med samme beliggenhed, areal, stand, mv. Den metode må anses for at være meget troværdi, og 

indeholde relativt lav risiko. Metoden er et udtryk for en handel imellem to uafhængige parter, som er på 

100% naturlige markedsvilkår. Derfor giver markedsmetoden troværdighed, og god værdi for 

regnskabsbrugeren, da den lignende handel kommer så tæt på dagsværdi som muligt. 

Ulempen er, at det er meget sjældent en lignende ejendom findes, og det kan derfor være svært at 

prisfastsætte investeringsejendomme ud fra denne metode. For at benytte metoden til 

investeringsejendomme, kræver det, at den sammenlignelige ejendom er ens på stand, beliggenhed og 

størrelse. Er ejendommen ikke i samme stand eller i samme størrelse, så skal der i værdiansættelsen 

korrigeres for disse forhold, hvilket vil betyde, at opgørelsen er opgjort på skøn. Dette kan lempe 

prognoseværdien og troværdiheden hos regnskabsbrugerne, hvilket er en af ulemperne ved 

markedsmetoden. En løsning til disse førnævnte ulemper kan løses ved en ekstern vurderingsmand. Dette 

kræver mindre af virksomheden, men man skal dog være opmærksom på, at det koster et beløb hver gang. 

En ekstern vurderingsmand må alt andet lige vurderes som en fordel for regnskabsbrugeren, da det er en 

professionel, der værdiansætter investeringsejendommen frem for ledelsens skøn. Ved ledelsens skøn kan 

de være interesseret i at over- eller undervurdere markedet, hvilket en ekstern vurderingsmand ikke har 

nogen interesse i, og er derfor uafhængig. Virksomheden skal være opmærksom på, at hvis de bruger ekstern 

valuar (vurderingsmand), så skal vurdering fastlægges så tæt på balancedagen som muligt. Erhvervsstyrelsen 

var endda ude med et notat d. 3. april 2009, hvor de beskriver problemstillinger vedrørende opgørelse efter 

afkastbaseret model, og vurdering fra ekstern valuar. Her havde Erhvervsstyrelsen erfaret, at opgørelser af 

dagsværdier på investeringsejendomme havde medtaget fremtidige forventninger, hvilket gav for høje 

dagsværdier. Dette var lige efter finanskrisen, hvilket jeg vil komme ind på i min perspektivering. 

Som tidligere beskrevet må man benytte indkomstmetoden, hvis man ikke har mulighed for at benytte 

markedsmetoden. Indkomstmetoden er i praksis den mest anvendte metode, men er også en metode, der i 

høj grad er påvirket af skøn. Dette betyder også, at de er placeret i niveau 3 i dagsværdihierarkiet. Under 

indkomstmetoden er der to værdiansættelsesmodeller. Begge modellers formål er at værdiansætte til 

dagsværdi ud fra fremtidige pengestrømme. Pengestrømmene er baseret på skøn, da det er budgetteret tal. 

Hvis vi først skal gribe fat omkring fordelene ved den afkastbaserede model, så er det en model, der er 

forholdsvis simpel og ikke er lige så krævende som DCF. Dette er blandt andet pga. der ikke kræves så mange 

informationer for at beregne dagsværdien for investeringsejendommen. Dog er det vigtigt at understrege de 

risici, der er omkring modellen. Inputs til modellen er skøn, hvilket giver en del usikkerhed i forbindelse med 

opgørelsen. Den afkastbaserede model tager udgangspunkt i et normalindtjeningsår, det vil sige den ikke 
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tager højde for udsving fra år til år, men nærmere beregner ud fra et gennemsnitsår. Det kan sammenlignes 

med terminalperioden i DCF-modellen, som dog beregner et gennemsnitligt cash flow fremadrettet efter 

budgetperioden. Den afkastbaserede model tager derfor udgangspunkt i et driftsresultat i et 

normalindtjeningsår. Driftsresultatet bliver herefter divideret med afkastkravet, hvilket giver dagsværdien. 

Ulempen ved den afkastbaserede model er, at den kun tager udgangspunkt i et år. Dette betyder, at der skal 

tages højde for gennemsnits tomgang, gennemsnits vedligeholdelse mv. Derfor kan det være en fordel for 

investeringsejendomme med store afviger i tomgang og vedligeholdelse, at benytte DCF-modellen. 

DCF-modellen er den anden model under indkomstmetoden. Modellen er mere kompleks end den 

afkastbaserede model, hvilket betyder at DCF-modellen indeholder en lang række detaljeret input. På 

baggrund af dette, er den også baseret på mere usikkerhed og flere skøn. Ulempen ved modellen er, at den 

er nem at påvirke fra ledelsens side. Da DCF-modellen består af mange elementer og input, kan ledelsen 

ændre på blot få input, og dermed få en højere eller lavere værdi, alt efter hvad de ønsker. Det vil sige, at 

der indgår flere skøn i DCF-modellen end den afkastbaserede model, og derfor er der også flere risici ved 

modellen. Fordelen ved DCF-modellen i forhold til den afkastbaserede model er, at budgetperioden i DCF-

modellen ofte er 10 år. I de 10 år kan der budgetteres helt ned pr. År, og derfor kan modellen give et mere 

retvisende billede end den afkastbaserede model, da den som tidligere beskrevet baserer sig på et 

gennemsnitligt indtjeningsår. 

Den afkastbaserede model er generelt bedre, hvis der ikke er store udsving i indtægter og udgifter, hvorimod 

DCF-modellen er bedre, hvis der sker store udsving i indtægter og udgifter fra år til år. DCF-modellen egner 

sig mere til, hvis der er korte leje med en del tomgang, da den er bedre til at beregne dette. Man skal dog 

huske at DCF-modellen kræver en del mere af regnskabsaflæggeren, og derfor kan den godt være en del 

mere tidskrævende end den afkastbaserede model. 

Indkomstmetoden kræver i sig selv, at ledelsen har de nødvendige kompetencer for at kunne opgøre de 

forskellige dagsværdier pålideligt. Kigger vi på de mindre virksomheder, så er der ofte ikke så store 

økonomiske kompetencer, hvorfor den afkastbaserede model kan være at foretrække frem for DCF. DCF-

modellen kræver økonomisk forståelse, og den nødvendige kompetence til at udføre modellen. Hvis 

virksomheden ikke besidder disse evner, kan modellen give for stor usikkerhed, og derved skade 

prognoseværdien til brugerne. I den nye årsregnskabslov fra 2015 er det blevet et krav, at der i anvendt 

regnskabspraksis redegøres for, hvordan dagsværdien er opgjort, samt hvilken model der er benyttet til 

beregningen. Dette giver gennemsigtighed for brugerne, hvilket også er beskrevet som en vigtig faktor i 

afsnittet under begrebsrammen. Ved at modellen er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, kan 

regnskabsbrugerne selv vurdere risiciene ved modellen, og hermed vurdere, hvilken betydning det har for 
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regnskabet. Virksomheden skal yderligere beskrive hvilke forudsætninger, de har brugt til opgørelsen af 

værdiansættelsen. Dette er en fordel for regnskabsbrugerne, da de dermed lettere kan gennemskue risikoen 

forbundet med de forskellige modeller. 

4.4 Delkonklusion 

Det har ikke tidligere været muligt at indregne dagsværdi via resultatopgørelsen, med mindre virksomheden 

havde investering som hovedaktivitet. Dette blev muligt i den nye årsregnskabslov fra 2015. Hvis en 

virksomhed med en investeringsejendom ønsker at indregne værdireguleringen via resultatopgørelsen, så 

skal det ske efter § 38. 

Investeringsejendomme skal ved lov først indregnes til kostpris. Virksomheden kan vælge at beholde 

investeringsejendommen til kostpris, hvor de afskriver ejendommen systematisk over brugstiden. 

Afskrivningerne ved måling til kostpris, stopper først når aktivet er fuldt afskrevet, eller når aktivet er 

afhændet eller beskadiget. 

Der skal løbende vurderes, hvorvidt der er indikationer på nedskrivningsbehov. Det vurderes ud fra en 

nedskrivningstest, hvor man tager den højeste af kapitalværdien og salgsværdi. Er en af disse lavere end den 

regnskabsmæssige værdi, skal der nedskrives. 

En af ulemperne ved kostprismetoden er, at den ikke lever helt op til det retvisende billede. Derfor vælger 

virksomheder at måle til dagsværdi. Dette gør, at de kan tage reguleringen i den periode, som den indtræffer, 

hvilket giver det mest retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling. At skifte til dagsværdi giver dog 

større administrative byrder, og kræver flere kompetencer af regnskabsaflæggeren. 

Til virksomhedens hjælp er der i ÅRL § 37 indarbejdet et hierarki, som har til formål at hjælpe virksomheden 

med at benytte den bedste værdiansættelsesmetode, som anvender de mest pålidelige forudsætninger til 

opgørelsen af dagsværdien. 

Til at opgøre dagsværdien skal der søges højest muligt i dagsværdihierarkiet. Det højeste niveau er 1 og det 

lavest er 3. I dagsværdihierarkiet findes der følgende modeller 

- Aktuelle priser på tilsvarende ejendomme (markedsværdi) 

- Vurdering fra eksternvurderingsmand (valuarvurdering) 

- Den afkastbaserede model 

- DCF-modellen 

 Virksomheden skal overveje, hvilken model der er mest hensigtsmæssig for dem. Der er både fordele og 

ulemper ved de forskellige modeller, men enkelte modeller blandt andet DCF-modellen kræver meget 
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arbejde og kompetencer inden for området. Markedsmetoden og aktuelle markedspriser er den mest 

optimale metode. Her værdiansætter man investeringsejendommen efter, hvad en tilsvarende ejendom er 

solgt til. Modellen er ikke baseret på mange skøn, da værdiansættelsen er baseret på oplysninger, der 

allerede er på markedet. Udover aktuel pris på tilsvarende ejendom, så kan virksomheden benytte sig af 

ekstern vurderingsmand. Vælges ekstern vurderingsmand er det typisk en valuar, der kommer og foretager 

vurderingen. Valuaren er uafhængig, hvorfor denne opgørelse bør være mere retvisende. Erhvervsstyrelsen 

har dog udtalt tilbage i 2009, at flere har taget fremtidige forventninger med i denne opgørelse, hvilket har 

målt visse ejendomme for højt. Derfor skal virksomheden være opmærksom på, at der ikke må tages 

forventninger til fremtiden med i opgørelsen af dagsværdien. Ejendommens værdi skal afspejle dagsværdien 

på balancedagen. 

Modellerne der ofte bruges i praksis, er modellerne under indkomstmetoden. Begge modeller er baseret på 

skøn foretaget af ledelsen, men modellerne er delt op så DCF-modellen er mere kompleks og forudsætter 

flere input, hvorimod den afkastbaserede model er mere simplificeret, ved at den er baseret på 

driftsresultatet i et normalindtjeningsår. DCF-modellen tager højde for afkastkrav og inflation, hvor den 

afkastbaserede model kun tager højde for afkastkravet. DCF-modellen kræver mere af økonomiafdelingen, 

så mindre virksomheder benytter ofte den afkastbaserede model. Større virksomheder med ejendomme, 

hvor der er stor afvigelse i tomgang, lejeindtægter og udgifter, benytter DCF-modellen, da den er bedre til at 

beregne dette. Virksomheden skal som tidligere nævnt derfor vurdere, hvilken model, der er mest 

hensigtsmæssig for dem. 

5      Analyse af regnskab 
I den tidligere årsregnskabslov har det været et krav at virksomheden skulle have investering som 

hovedaktivitet, for at kunne føre dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen. Havde virksomheden ikke 

investering som hovedaktivitet, kunne den i stedet vælge at følge § 41 frem for § 38. Efter § 41 kan 

virksomheden opskrive til dagsværdi, som bliver bundet på egenkapitalen. I den nye årsregnskabslov fra 2015 

kan virksomhederne (selvom de ikke har investering som hovedaktivitet) vælge at dagsværdiregulere efter § 

38. 

 Erhvervsstyrelsen har endvidere tilkendegivet, at hvis regnskabspraksis bliver ændret fra at anvende §41 til 

at anvende § 38, så vil den bundne reserve vedrørende opskrivningen blive frigivet. 

Jeg vil i denne opgave analysere, hvad ændringen i årsregnskabsloven har haft af betydning for den 

regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme i årsregnskabet. Jeg vil have fokus på ændringer 

som tidligere er beskrevet i opgaven og som er følgende i punktform: 
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- Dagsværdireguleringen korrekt klassificeret i resultatopgørelsen 

- Skærpede oplysningskrav om værdiansættelsesmodeller og forudsætninger 

- Gæld tilhørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris, og reguleres ikke længere 

via resultatopgørelsen 

- Ved brug af § 38 frem for § 41 skal den bundne reserver vedrørende opskrivningen være frigivet 

Jeg har valgt et selskab fra en koncern, som har investering som hovedaktivitet. Som tidligere beskrevet har 

der været krav om, at virksomhedens hovedaktivitet har skullet være investering, før man kunne benytte sig 

af § 38. Moderselskabets hovedaktivitet har ikke været investering, og har derfor været benyttet § 41 frem 

for 38 § før 2016.  

5.1 Analyse af Selskab A 

5.1.1 Beskrivelse af Selskab A 

Selskabets væsentlige aktiviteter består i at administrere og eje ejendomme. Selskabet har kontor i Glostrup, 

men har ikke nogen anssatte, da selskabet administreres af dets moderselskab. Selskabet er ikke underlagt 

særlige lovkrav. De er underlagt årsregnskabsloven og selskabsloven. 

Selskab A ejer en investeringsejendom på Adelgade i København, som består af faste og stabile lejere. 

Dagsværdien pr. 31. december 2016 udgør kr. 34.997.000. Selskab A har tidligere indregnet ejendommen 

efter § 41 ligesom moderselskabet. I 2016 har selskabet valg at foretage praksis ændring, hvilket betyder at 

investeringsejendommen nu indregnes efter § 38. 

Årsrapporten er opbygget med ledelsespåtegning, revisors påtegning, ledelsesberetning, anvendt 

regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten er herudover aflagt i overensstemmelse 

med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt med blank 

revisionspåtegning. Med blank revisionspåtegning menes at årsrapporten er aflagt uden modifikationer og 

fremhævelse af forhold. 

5.1.2 Regnskabsklasse 

Som beskrevet i afsnittet ovenfor, så er årsrapporten aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven 

bestemmelser for regnskabsklasse B. Dette fremgår i anvendt regnskabspraksis.  
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Figur 7 - Byggeklodsmodellen 
Kilde: EY, Indsigt i årsregnskabsloven – EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 4. udgave 2017/18 – Kapitel 1 Lovens opbygning – 

”Byggeklodsmodellen” side 29 afsnit 1.4 

Ifølge ovenstående figur som kaldes byggeklodsmodellen, skal virksomheder i klasse B små virksomheder 

have balance imellem 0 og 44 mio., omsætning imellem 0 og 89 mio. og imellem 0 og 50 ansatte. Der skal 

skiftes regnskabsklasse, hvis to af tre kriterier overskrides i to på hinanden efterfølgende år. 

Selskab A – 
Regnskabsklasse B 

Krav 
årsregnskabsloven fra 

2012 

 
Regnskab 2016 

 
Regnskab 2015 

Balance 0-44 mio. kr. 87.358.000 86.144.000 

Omsætning 0-89 mio. kr. 2.317.000 2.457.000 
Ansatte 0-50 0 0 

 

Figur 8 – Krav til regnskabsklasser 

Som det kan ses af overstående skema og figur, så overskrider Selskab A ikke to af tre kriterier i to 

efterfølgende år. Det vil sige, at Selskab A er helt korrekt placeret i regnskabsklasse B. I teorien kan Selskab 

A være under mikrovirksomheder, men da mikrovirksomheder ikke kan indregne til dagsværdi vil man derfor 

fraråde dette. 
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5.1.3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning 

Ledelsespåtegning 

Der har ikke været ændringer i ledelsespåtegningen fra 2015 til 2016.  Ledelsen skal i ledelsespåtegningen 

erklære sig om 5 ting jf. ÅRL § 9. 

- Ledelsen skal erklære sig om, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven 

- Ledelsen skal erklære sig om, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, 

passiver og finansielle stilling 

- Ledelsen skal erklære sig om, at de ønsker at undlade revision. I dette tilfælde er punkt tre 

irrelevant, da Selskab A ikke opfylder betingelserne for at undlade revision 

- Ledelsen skal erklære sig om, hvorvidt ledelsesberetningen som indarbejdes i årsrapporten, giver 

en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler 

- Ledelsen skal erklære sig om, hvorvidt supplerende beretninger, der er medtaget i årsrapporten, 

giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for 

sådanne beretninger.  

 

 

Figur 9 – Ledelsespåtegning for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Som det kan ses i figuren ovenfor, overholder virksomheden først og fremmest punkt 1. Det kan ses i afsnit 

2 i ledelsespåtegningen. Punkt 2 overholdes i afsnit 3 i figuren, og punkt 3 er uvæsentligt for Selskab A, da de 

ikke er i stand til at opfylde betingelserne for at undlade revision. Punkt 4 overholdes i afsnit 4 i figuren 

overfor, og punkt 5 er ikke væsentligt, da der ikke er supplerende beretninger i årsrapporten. 
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Ledelsesberetning 

Der er i ÅRL § 76a beskrevet kravet for ledelsesberegningen for regnskabsklasse B virksomheder. I ÅRL § 76a 

står der, at ledelsesberegningen for regnskabsklasse B-virksomheder skal omfatte en beskrivelse af 

virksomhedens væsentligste aktiviteter. Herudover skal der i ledelsesberetningen beskrives, hvis der er 

væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

Selskabs A’s ledelsesberetning 

 

Figur 10 – Ledelsesberetning for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Ledelsesberetningen overholder først og fremmest reglerne i § 76a omkring beskrivelse af virksomhedens 

væsentligste aktiviteter. I ledelsesberetningen beskriver ledelsen endvidere, hvordan udviklingen har været 

i de økonomiske forhold. Dette er kun et krav, hvis det er væsentlige ændringer, men flere oplysninger i 

årsrapporten giver bedre prognoseværdi. Virksomheden gør opmærksom på, at der ikke er indtruffet 

begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling. Hermed er kravene overholdt jf. ÅRL 

§ 76a. Den eneste ændring i ledelsesberetningen fra 2016 i forhold til 2015 er, at ledelsen har besluttet at 

tilføje sammenligningstal. 

5.1.4 Anvendt regnskabspraksis 

Det første der står i anvendt regnskabspraksis er, at Årsrapporten for Selskab A for 2016 er aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Dette 
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stemmer overens med vores analyse i afsnit 5.1.2, hvor vi kontrollerede, at Selskab A overholdte kravene for 

at aflægge regnskab efter regnskabsklasse B. 

I næste afsnit i anvendt regnskabspraksis gør man regnskabsaflægger opmærksom på, at Selskab A med 

virkning fra 1. januar 2015 har implementeret ændringerne til årsregnskabsloven af 1. juni 2015, hvilket 

medfører ændringer til indregning og måling. 

I anvendt regnskabspraksis er der foretaget en praksisændring. Investeringsejendommen har tidligere været 

indregnet og målt efter § 41, hvilket med den nye årsregnskabslov har betydet, at virksomheden er gået over 

til at måle efter § 38. Det betyder at investeringsejendomme nu måles til dagsværdi, og reguleres over 

resultatopgørelsen. Selskab A beskriver herudover, hvad praksisændringen har af betydning for regnskabet, 

hvilket er et krav jf. ÅRL § 51. Praksisændringens effekt kan ses i figuren under. 

 

Figur 11 – Anvendt regnskabspraksis afsnit 1 for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

For at vurdere, hvilken betydning ændringen har haft for Selskab A, skal vi først og fremmest se på anvendt 

regnskabspraksis for materielle anlægsaktier herunder investeringsejendomme. 
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Anvendt regnskabspraksis, investeringsejendomme 2015 

 

Figur 12 – Anvendt regnskabspraksis investeringsejendomme for 2015 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Anvendt regnskabspraksis, investeringsejendomme 2016 

 

Figur 13 – Anvendt regnskabspraksis investeringsejendomme for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

I anvendt regnskabspraksis fra 2015 er investeringsejendommen korrekt indregnet først til kostpris efter ÅRL 

§ 36. ÅRL § 36 siger, at aktiver på tidspunktet for første indregning skal måles til kostpris. Dette er også 

beskrevet tidligere i opgaven. Ydermere fortæller anvendt regnskabspraksis, at man har indregnet 

anskaffelsesprisen og direkte omkostninger tilknyttet anskaffelsen. Dette er i overensstemmelse med 

kostprismetoden.  
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Efter indregningen til kostpris beskriver anvendt regnskabspraksis, at man har valgt at indregne til dagsværdi. 

Man har valgt at indregne investeringsejendommen til dagsværdi efter § 41 med fradrag af akkumulerede 

af- og nedskrivninger. Der står at der løbende foretages omvurderinger. Dette gøres for at den 

regnskabsmæssige værdi ikke afviger væsentligt fra dagsværdien. Reguleringen på investeringsejendommen 

indregnes på en reserve under egenkapitalen, mens nedskrivninger føres over resultatopgørelsen. 

Vedligeholdelse føres over resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor udgiften afholdes. 

I 2016 står der, at investeringsejendommen måles til dagsværdi baseret på en individuel af vurderingen. Det 

er netop nu oplyst, hvilken metode der er brugt, hvilket også er beskrevet som et krav tidligere i opgaven. 

Forudsætningerne for beregningen af værdiansættelsen af investeringsejendommen, er også oplyst. Dette 

giver brugeren en bedre prognoseværdi, da brugeren selv kan vurdere risiciene ved modellen. Reguleringen 

har tidligere været målt efter § 41, og indregnet i posten reserve for opskrivninger under egenkapitalen.  

Det er nu lavet om, da virksomheden har valgt at regulere investeringsejendommens dagsværdi via 

resultatopgørelsen under posten ”Værdiregulering af investeringsejendom”. Det vil sige, at man er gået over 

til at benytte § 38.  

Fastforrentede realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne 

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende periode måles lånene til 

amortiseret kostpris både i 2015 og 2016. Havde Selskab A valgt at indregne gæld tilhørende 

investeringsejendommen til dagsværdi i 2015, så skulle de i 2016 indregne til amortiseret kostpris jf. den nye 

årsregnskabslov.28 

5.1.5 Resultatopgørelse, balance og noter 

Som det fremgår af anvendt regnskabspraksis, har der været praksisændring i årsrapporten for 2016. Ved 

praksisændring er det et krav, at man oplyser om, hvad ændringen har medført af ændringer til 

resultatopgørelsen, balance mv. Jf. anvendt regnskabspraksis har ændringen af måling fra § 41 til § 38 

påvirket regnskabets resultat af primær drift med t.kr. 38 i 2016 og t.kr. 38 i 2015, hvilket skyldes 

afskrivningerne. Dette har som beskrevet i anvendt regnskabspraksis ikke påvirket egenkapitalen. 

Selskab A har ved aflæggelsen af årsrapporten for 2016, valgt at tilpasse sammenligningstallene for 2015. 

Dette har Selskab A gjort i forbindelse med implementeringen af de nye regler vedrørende 

investeringsejendommen. Selskab A har ikke haft mulighed for at benytte overgangsreglerne, da de tidligere 

har anvendt dagsværdi. Overgangsreglerne gælder kun for virksomheder, hvor primo ikke har været målt ud 

                                                           
28 Deloittes ”Ændring af årsregnskabsloven” 3. version af 21. maj 2015, side 25 
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fra dagsværdi. Det vil sige at Selskab A kun har haft muligheden for at tilpasse sammenligningstallene jf. 

bekendtgørelsen om overgangsbestemmelser § 2. 

Selskab A har tidligere målt deres investeringsejendom efter § 41. Eftersom at Selskab A målte deres 

investeringsejendom efter § 41, så skal der foretages afskrivninger der afspejler brugstiden. Denne 

afskrivning har i 2015 været på t.kr. 38. Selskab A har valgt at måle investeringsejendommen efter § 38 i 2016 

regnskabet. Dette betyder, at der ikke skal afskrives, da værdiforringelsen løbende er indregnet i opgørelsen 

af dagsværdien. 

Selskab A 2016 

 

Figur 14 – Resultat for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

Selskab A 2015 

 

Figur 15 – Resultat for 2015 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Selskab A har i årsrapporten for 2016 valgt at anvende § 38 til måling frem for § 41. Det betyder at resultatet 

i begge år forøges med afskrivningerne. Som det kan ses ovenover, afviger sammenligningstallene fra 2016 

årsrapporten med det endelige resultat fra 2015 årsrapporten. Dette skyldes, at selskabet har tilpasset 

sammenligningstallene i årsrapporten for 2016. Resultatet i sammenligningstallene afviger med t.kr. 38, som 

er afskrivninger. 

Der har ikke være positive værdireguleringer i 2016 på Selskab A’s investeringsejendom. Grunden til dette 

er, at man stort set har valgt det samme afkastkrav i 2016 som i 2015. Hvis der havde været en positiv 

værdiregulering i 2016, så ville den blive vist særskilt under posten ”Værdiregulering af 
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investeringsejendomme”. Afkastkrav kan findes i markedsrapporter lavet af de større 

ejendomsmæglerkæder. Generelt er tendensen i København, at afkastkravet er faldende. Jo lavere 

afkastkravet er, desto højere er værdiansættelsen af investeringsejendommen. Da Selskabet ikke har valgt 

at sænke afkastkravet, har det ikke hævet ejendommens værdi. Havde der været en positiv værdiregulering, 

skulle værdireguleringen vises særskilt efter bruttoresultatet i resultatopgørelsen. Modposten ville være 

under investeringsejendomme i balancen med en tilgang i året på værdireguleringen. Dette ville medføre, at 

den frie reserve ville blive forhøjet med den positive værdiregulering. 

Tager vi et kig i noterne, så vil man bemærke at noten for investeringsejendomme har ændret sig fra 2015 til 

2016. 

Note til investeringsejendomme i årsrapporten for 2015 

 

Figur 16 – Note til investeringsejendomme for 2015 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 
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Note til investeringsejendomme i årsrapporten for 2016 

 

Figur 17 – Note til investeringsejendomme for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

I noten for 2015 bliver investeringsejendommen målt efter § 41. Det betyder, at der foretages af- og 

nedskrivninger. I noten for 2016 består investeringsejendommen af kostprisen samt opskrivninger primo. 

Der er ikke foretaget ændringer i året, da ledelsen mener den nuværende værdiansættelse allerede afspejler 

dagsværdien. 

Det er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at føre anlægsnote. Det er dog et krav, at 

virksomheder i regnskabsklasse B skal oplyse, hvad kostprisen på deres ejendom er. Som tidligere beskrevet 

i opgaven, er der oplysningskrav om forudsætninger for dagsværdiberegningen af investeringsejendommen. 

Selskab A har valgt at oplyse om afkastkravet som er benyttet både i 2016 og 2015. 
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Egenkapitalen årsrapporten 2015 

 

Figur 18 – Egenkapital for 2015 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Egenkapitalen årsrapporten 2016 

 

Figur 19 – Egenkapital for 2016 i Selskab A 
Kilde: virk.dk 

 

Den sidste post, der er påvirket af ændringerne i årsregnskabsloven, er egenkapitalen. Praksisændringen i 

årsrapporten fra 2016 har betydet, at Selskab A har valgt at anvende årsregnskabslovens § 38 til at måle 

investeringsejendomme frem for årsregnskabslovens § 41. Dette betyder, at den frie reserve bliver frigivet, 

hvilket også kan ses i tallene ovenfor. Den bundne reserve på 27.556 føres over på overført resultat i 2016, 

hvilket betyder at Selskab A nu kan udlodde pegene som udbytte. 

5.1.6 Værdiansættelse af investeringsejendom 

Selskab A har valgt at måle investeringsejendomme til dagsværdi efter § 38 i årsrapporten for 2016. Det er 

omtalt i anvendt regnskabspraksis for 2016, at dagsværdien er beregnet ud fra den afkastbaserede model. 

Afkastkravet kan ses under noten for investeringsejendomme, som er 4,1 i 2016 og 4,0 i 2015. Det er 

endvidere oplyst, at der ved anvendelsen af den afkastbaserede model, er taget udgangspunkt i den 
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forventede markedsleje ved fuld udlejning af ejendommen, fratrukket drift, administrations og 

vedligeholdelsesomkostninger. Der korrigeres efterfølgende for forventet tomgang, forrentning af 

depositum osv. 

Eftersom afkastkravet er steget fra 2015 til 2016, burde værdien af ejendommen falde. Da det ikke er 

tilfældet, må det antages, at driftsindtægterne er faldet, eller der er mere tomgang mv. Da vi ikke kan 

beregne, hvad der skyldes, at ejendommen står til det samme med et højere afkastkrav, kan det gøre 

regnskabsbrugerne usikre, hvilket kan betyde at regnskabsaflæggeren ikke har givet nok oplysninger. Skal 

man se med kritiske øjne, så burde Selskab A beskrive, om der har været stigning i lejeindtægter eller udgifter, 

mere tomgang mv. Flere oplysninger om forudsætninger for opgørelsen af dagsværdien kunne give større 

nytteværdi til regnskabsbrugerne og derved fjerne usikkerhedsmomentet. 

5.2 Delkonklusion 

Det udvalgte selskab har i 2016 ændret regnskabspraksis for indregning af ejendomme. I årsregnskabsloven 

står der skrevet, at hvis et selskab vælger at ændre i regnskabspraksis, så skal der indarbejdes en konkret og 

fyldestgørende begrundelse for ændringen. Selskabet har i anvendt regnskabspraksis indarbejdet en 

begrundelse, som er fyldestgørende for praksisændringen. Selskabet har valgt at indregne 

investeringsejendomme med regulering over resultatopgørelsen, hvilket betyder, at selskabet går fra efter 

måle efter § 41 til at måle efter § 38. Virksomheden har altid haft muligheden for at indregne efter § 38, da 

de har investering som hovedaktivitet. 

Selskabet har i årsrapporten valgt at tilpasse sammenligningstallene for 2015. Dette har selskabet gjort, fordi 

det ikke har kunne benytte overgangsreglerne. Overgangsreglerne gælder kun for virksomheder, som ikke 

har primo dagsværdi. Da Selskab A havde primo dagsværdi, havde de ikke muligheden for at benytte 

overgangsreglerne. 

Selskabet har tidligere målt deres investeringsejendom efter § 41. Dette har betydet, at selskabet har 

foretaget afskrivninger, der har afspejlet brugstiden. Efter virksomheden har foretaget praksisændring og 

valgt at måle efter § 38, skal der ikke afskrives. Afskrivningerne indregnes løbende i opgørelsen af 

dagsværdien. Da selskabet har valgt at rette sammenligningstallene, bliver det t.kr. 38 i 2015 tilbageført og 

forøger derfor resultat med t.kr. 38 i sammenligningstallene. 

I anvendt regnskabspraksis under investeringsejendomme står der i 2016, at investeringsejendomme måles 

til dagsværdi baseret på en individuel vurdering. Sammenlignet med tidligere år, er der i 2016 oplyst, at man 

har benyttet den afkastbaserede model. Ydermere er forudsætningerne for opgørelsen af værdiansættelsen 

oplyst. Under noten for investeringsejendommen er det benyttede afkastkrav for 2015 0g 2015 oplyst. Det 
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er ikke et krav for virksomheder i regnskabsklasse B at føre anlægsnote. Det er dog et krav, at virksomheder 

i regnskabsklasse B skal oplyse hvad kostprisen, samt værdireguleringen er særskilt. 

Da virksomheden valgte at gå fra at måle efter § 41 til at måle efter § 38, betyder det, at den bundne reserve 

i 2015 årsrapporten er blevet frigivet. Den tidligere bundne reserve er overført til den frie reserve, hvilket 

betyder at selskabet kan uddele beløbet som udbytte, såfremt de har tilstrækkelig likviditet til dette. 

6     Diskussion 
I dette afsnit vil jeg diskutere hvilke konsekvenser ændringerne i årsregnskabsloven har haft for 

værdiansættelsen af investeringsejendomme, herunder indregning og måling. 

Den 21. maj 2015 vedtog folketinget lov om ændring af årsregnskabsloven. Som beskrevet i opgaven er 

ændringerne mange, og med de mange ændringer implementeres det nye EU-regnskabsdirektiv. Herudover 

forsøger man også i et vist omfang at tilpasse årsregnskabsloven til den internationale udvikling (IFRS). 

Ændringerne i loven byder på en del lempelsesmuligheder. Man har valgt at forhøje størrelsesgrænserne for 

regnskabsklasse B og C, og man har valgt delvist at ophæve kravet om ledelsespåtegning. Dette er gjort for 

at lette den administrative byrde for selskaberne, men spørgsmålet er om den administrative byrde bliver 

lettet på alle områder. Med tilpasningen til den internationale udvikling altså IFRS, får virksomhederne 

således også mulighed for at følge indregnings- og målingsprincipperne i IFRS. 

Først og fremmest kan det med danske øjne virke voldsomt, at størrelsesgrænserne i regnskabsklasse B stiger 

med 25%. Dette betyder, at nogle fra regnskabsklasse C mellem vil rykke over i B. Dette betyder, at enkelte 

tidligere C mellem virksomheder vil få mindre administrative byrder i forbindelse med udarbejdelsen af 

årsrapporten. Erhvervsstyrelsen har udtalt, at de forventer ca. 1.000 virksomheder vælger at gå fra 

regnskabsklasse C mellem til B, og 350 virksomheder går fra C stor til C mellem. Dette betyder i teorien, at 

små koncerner kan undlade at udarbejde koncernregnskab. Man kan undre sig over, at regeringen mener det 

en god idé at have mindre kontrol. Mindre kontrol fører ofte til mere svindel, og ved at hæve 

størrelsesgrænserne, forværres regnskabets nytteværdi. 

Ved valg af udvidet gennemgang gælder samme størrelsesgrænser som for regnskabsklasse B. Det vil sige, at 

regnskabsbrugerne får mindre sikkerhed. Ved at give virksomhederne mindre administrative byrder, stiller 

man også regnskabsbrugerne dårligere. Ifølge begrebsrammen skal regnskabet være så retvisende og give så 

stor nytteværdi som muligt. Dette kan man godt argumentere for bliver tilsidesat for at virksomhederne kan 

spare penge på aflæggelse af årsrapporten. 
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Det har i den tidligere årsregnskabslov ikke været muligt at måle sine investeringsaktiver til dagsværdig, med 

mindre virksomheden havde investering som hovedaktivitet. Det var også muligt for virksomheder med 

investering som hovedaktivitet at indregne forpligtelse til dagsværdi. Dette er ændret i den nye 

årsregnskabslov fra 2015, hvilket betyder, at alle selskaber med en investeringsejendom kan måle til 

dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen efter § 38. Forpligtelser skal fremover være indregnet til 

amortiseret kostpris og må ikke reguleres via resultatopgørelsen jf. ændringen i ÅRL. Denne ændring gør, at 

virksomheden har mulighed for at gøre deres regnskab så retvisende som muligt, hvilket er i 

overensstemmelse med begrebsrammen. Dog kan man argumentere for, at denne ændring vil øge den 

administrative byrde for virksomheden, hvilket går imod hvad selve ændringen i årsregnskabsloven skulle 

betyde for virksomhederne. Ydermere skal der oplyses en masse forudsætninger for opgørelsen af 

dagsværdien i forbindelse med indregning til dagsværdi. Igen øger det kravet til regnskabsaflæggeres 

kompetencer, og dette vil øge den administrative byrde endnu mere. Man kan diskutere om det ikke går lidt 

imod udtagelsen om, at den nye årsregnskabslov skal lette den administrative byrde for virksomhederne. Det 

man dog skal huske at ligge mærke til, er at oplysninger hjælper regnskabsbrugerne og giver nytteværdi. 

Nytteværdien vil øges med oplysninger, så længe der ikke er overload af uvæsentlige oplysninger. 

Med den nye ændring som gør det muligt for alle selskaber at indregne efter § 38, så længe de ejer en 

investeringsejendom, gør det også at virksomheden i teorien har mulighed for at uddele udbytte af en 

urealiseret gevinst. Dette kan føre til, at selskaberne er for dårligt stillet når tiderne vender, og markedet 

begynder at falde igen. Derfor kan man godt se kritisk på, at virksomhederne nu får lov til at udlodde udbyttet 

af urealiseret værdireguleringer på ejendomme. 

Begrebsrammen er opbygget på den måde, at regnskabsbrugeren skal have oplysninger til at trække 

beslutninger på. Derfor er det vigtigt, at regeringen ikke lemper alt for meget i kravene, da dette vil forværre 

nytteværdien. I forbindelse med analysen af Selskab A’s regnskab, er det tydeligt at man kunne have brugt 

nogle flere tal en bare afkastkravet. Det vil sige, at man godt kunne have brugt udvikling i lejeindtægter og 

evt. udvikling i udgifter. Flere oplysninger hjælper regnskabsbrugeren så meget som muligt, og man bør 

derfor passe på med at lave lempelser for virksomheder, fordi de vil spare penge på regnskabsaflæggelse.  
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7     Konklusion 
Jeg har i min undersøgelse af hvilke konsekvenser ændringerne i årsregnskabsloven har haft for 

værdiansættelsen af investeringsejendomme, fundet frem til, at de nye regler bunder i begrebsrammen 

niveau 2. Ændringerne i årsregnskabsloven har betydet at oplysningskravene for investeringsejendomme er 

skærpet, og at regnskabsbrugerne modtager flere relevante oplysninger. Tidligere har det ikke været et krav 

at oplyse om værdiansættelsesmodel, samt forudsætningerne for opgørelsen af værdiansættelsen. Med 

ændringerne i årsregnskabsloven er anvendt regnskabspraksis og noterne i forbindelse med 

investeringsejendomme blevet skærpet for at hjælpe regnskabsbrugerne. Dette skaber en højere nytteværdi 

hos brugerne, da brugerne selv kan tage stilling til risiciene, der er ved de benyttede forudsætninger og 

afkastkrav. I forbindelse med de nye krav for investeringsejendomme, er den administrative byrde vokset. 

Da den nye årsregnskabslov blev udgivet var en af argumenterne for en ny lov, at den regnskabsmæssige 

byrde skulle lempes. Dette er ikke tilfældet for virksomheder med investering som hovedaktivitet, da 

regnskabsaflæggelsen nu kræver mere tid.  

Jeg har i min opgave benyttet begrebsrammen for at undersøge, hvorvidt den nye årsregnskabslov for 2015 

er præstationsorienteret eller formueorienteret. Den nye årsregnskabslov er mere formueorienteret end 

tidligere, hvilket også ses tydeligt i forbindelse med indregning og måling til dagsværdi. Udover 

begrebsrammen har jeg gennemgået DCF-modellen og den afkastbaserede model. Jeg har valgt disse 

modeller, da DCF-modellen og den afkastbaserede model er dem, som bruges i praksis. 

8     Perspektivering 
I min perspektivering vil jeg gerne fokusere på udtagelsen fra Erhvervsstyrelsen i et notat af 3. april 2009. 

Omkring finanskrisen i 2009 udsender Erhvervsstyrelsen et notat, hvor de beskriver, at finanskrisen har 

medført en usikkerhed på markedet. Erhvervsstyrelsen har bemærket, at der er faldende værdier i 

regnskaberne, og flere ejendomme har været vurderet for højt.29 Erhvervsstyrelsen bemærker blandt andet, 

at vurderinger fra eksternvurderingsmand, har indeholdt forventninger om fremtiden i deres vurderinger. 

Udover ekstern vurderingsmand, vurderer Erhvervsstyrelsen i notatet af 3. april 2009, at for mange har 

benyttet for højt afkastkrav i deres værdiansættelse ud fra den afkastbaserede model. Dette betyder, at 

ejendommen kan have været værdiansat for højt. Med den nye årsregnskabslov, gav man alle selskaber med 

investeringsejendomme mulighed for at måle efter ÅRL § 38. Dette betyder, at virksomheder med 

investeringsejendomme nu kan udlodde udbytte af deres positive værdiregulering. Dette er helt sikkert en 

god ting i de gode tider. Men hvis jeg kigger tilbage på 2009 og notat fra Erhvervsstyrelsen, så lyder det som 

                                                           
29 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/maaling_ejendomme.pdf 
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om, at der er meget risici ved de her værdiansættelsesmodeller. Dette er blandt andet fordi ledelsen sætter 

skøn forkert, hvilket fører til forkerte værdier. Ved at alle virksomheder med investeringsejendomme nu kan 

udlodde udbytte af den urealiserede værdiregulering på investeringsejendomme, kan det føre til mange 

konkurser under en eventuel ny finanskrise, da virksomhederne ikke er solide nok. Dette kan bunde ud i, at 

man har udloddet den urealiseret kursgevinst på en ejendom i et godt år, og pludselig er ejendomme enten 

meget mindre værd eller værdiansat forkert. Dette kan føre til konkurs, og jeg mener derfor, at dette er 

kritisk. En ny opgave som opfølgning til denne kunne fokusere på om den nye årsregnskabslov fra 2015 har 

skænket finanskrisen en tanke. For mig virker det som om, at man har lavet en lov i en tid hvor markedet 

vækster, men vi kan pludselig komme ud for en ny krise som vi så i 2009. 
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