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Abstract  

Financial statements must give a fair and faithful view in order for the user of the financial statements to be 

able to make financial decisions based on the financial statements. Investment property may be recognised at 

cost or fair value in the financial statements, but is most often recognised at fair value in order to give an 

updated value. The IASB has issued an accounting standard, IFRS 13, Fair Value Measurement. The 

question whether this theoretical conceptual framework may help determining the value of an investment 

property which has not been sold on the very volatile property market for a number of years while ensuring 

that the financial statements give a fair and faithful view is the pivot of this thesis.  

The above issues and the considerations behind the application of IFRS 13 have been the overall problem 

statement for this thesis, with a focus on giving a fair and faithful view. The thesis has solely focused on the 

problem statement with respect to investment property. When using the income approach, fair value is 

calculated on the basis of a high number of input data which cannot be directly observed in the market. They 

rather contain estimates made by the accounting staff. Thus, in order to ensure that the final fair value gives 

a fair and faithful view, it is important that the input data applied are well documented and as objectively 

valid as possible.  

The answer to the problem statement has been prepared by means of a theoretical case study to shed light on 

the considerations which should underlie the fair value measurement to ensure a fair and faithful view. First, 

I structured the thesis to guide the reader through the theory of IFRS 13. Secondly, I determined and 

assessed cash flows and required returns on investment (ROI) relative to both textbook theory and the 

property in the theoretical case. I then estimated the fair value of the case property by means of two different 

income approach models: The DCF-model and the ROI-based model. The models are no better than the 

underlying assumptions. Accordingly, both models have been analysed relative to their sensitivity to changes 

in rent income, required ROI and vacancy rates. The thesis attaches great importance to estimation of 

required ROI, as correct estimation is vital to the final fair value, which was also seen in connection with the 

above sensitivity analyses.  

To substantiate the conclusions of the thesis, I have also interviewed a public accountant specialised in 

property, two valuers, and a research analyst to supplement textbook theory with market empirics.   

In conclusion, the answer to the overall problem statement is that it is possible to give a fair and faithful 

view through the application of IFRS 13. Fair value measurement should be seen as a process rather than an 

exercise in mathematics, which requires experience and knowledge of the property market. Valid input data 

and objectivity are crucial, and they are indispensable for ensuring a fair and faithful view of the financial 

statements. 
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1. Indledning 

I en tid hvor et fuldstændigt og nøjagtigt datagrundlag aldrig synes at have haft større 

samfundsrelevans, og hvor de frie markedskræfter bliver sat på prøve i, hvor stor en efterspørgsel der 

er mulig, og hvor høj en pris der er realistisk, bliver korrekte måleinstrumenter tillagt en endnu større 

betydning end tidligere.  

Værdiansættelsen af aktiver og passiver for såvel store koncerner som for den lille tømrervirksomhed 

bliver i højere grad mere detaljeret, og flere forhold bliver overvejet, diskuteret og medtaget i 

beregningen hvad enten det gælder værdiansættelse af varelageret, investeringsejendomme eller 

virksomhedens finansielle instrumenter. Banker, kunder, aktionærer og øvrige interessenter ønsker 

en stor indsigt i virksomhedens drift og fremtidige indtjening og stoler på, at årsregnskabet giver et 

retvisende billede1 af virksomhedens finansielle stilling. Men er det muligt, at årsregnskabet afspejler 

denne teoretiske målsætning, om et retvisende billede? 

Dagsværdimåling er en teoretisk anerkendt metode, som anvendes i praksis til at værdiansætte aktiver 

og forpligtelser, og er et udtryk for den værdi, som vil blive givet i en regulær handel mellem 

uafhængige markedsdeltagere. Spørgsmålet er således, om dagsværdi er en teoretisk måleattribut, der 

bringer merværdi for regnskabsbruger, eller om metoden er for volatil og subjektiv i forhold til den 

skiftende omverden, vi agerer i?  

Er det muligt at beregne værdien af en ejendom, der ikke har været handlet i det seneste årti, hvor 

markedet har gennemgået en finanskrise, og er det muligt at lave en beregning af dagværdien for et 

anpartsselskab, hvis aktiviteter befinder sig på et nichemarked? 

Den internationale regnskabsstandard IFRS2 13 vedrørende dagsværdimåling blev i 2013 

implementeret som en standard for, hvorledes en lang række aktiver og forpligtelser skal måles i et 

årsregnskab, således at de bedst muligt opfylder ønsket om et retvisende billede. IFRS 13 fastlægger 

en begrebsramme for dagsværdimålingen, men den giver ikke en endegyldig metode hertil. 

Standarden stiller krav om, at dagsværdimålingen skal sikre maksimal udnyttelse af observerbare 

input i forbindelse med dagsværdimålingen. Disse input rangerer standarden i et dagsværdihierarki, 

                                                 
1 Den danske årsregnskabslov anvender begrebet ”det retvisende billede”, mens IFRS anvender ”a fair and faithful 

representation”, jf. IAS 1.15.  Dette gennemgås nærmere i afsnit 2.3 
2 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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alt efter typen af input, og hvorvidt disse kan observeres direkte i markedet. Dagsværdihierarkiet skal 

sikre det bedste beregningsgrundlag for dagsværdimålingen, hvilket indikerer, at der ikke findes en 

endegyldig værdiansættelsesmetode til måling af dagsværdi.  

Begrebsrammen og dagsværdihierarkiet, som IFRS 13 opstiller, kræver fortolkning af de definitioner, 

der anvendes. Dette gælder begreber som; ”et aktivt marked”, ”en regulær handel” samt ”den bedste 

anvendelse af aktivet”. Disse kan meget vel fortolkes forskelligt, alt efter konteksten de anvendes i.  

Til trods for at standarden blev implementeret for tre år siden, er der stadig udfordringer i forbindelse 

med anvendelsen af begrebsrammen, og dette vil være omdrejningspunktet for denne afhandling.  

1.1 Problemformulering  

Ovennævnte problemstillinger vedrørende den teoretiske opgørelse af dagsværdien efter IFRS 13 vil 

i denne afhandling blive nærmere belyst. Nedenstående problemformulering ønskes besvaret:  

 

Hvilke overvejelser skal regnskabsudarbejder lægge til grund for at sikre det retvisende billede 

ved dagsværdimåling af investeringsejendomme ved anvendelsen af IFRS 13? 

 

For at besvare ovenstående problemformulering vil afhandlingen fokusere på de to 

indkomstmodeller; DCF-modellen3 og den afkastbaserede model. Disse modeller er begge meget 

anvendte i praksis ved dagsværdimåling af investeringsejendomme. Afhandlingens begrænsede 

omfang medfører, at afhandlingen er afgrænset til, at hovedvægten lægges på den teoretiske del af 

processen ved dagsværdimåling. Afhandlingen vil i en vis grad inddrage empiri fra markedet for 

herigennem at illustrere sammenhængen mellem teori og praksis, men den vil primært beskæftige sig 

med teorien.  

Besvarelsen kræver at der ligeledes er en underliggende forståelse af de anvendte modeller, samt 

hvilke begreber disse bygger på. Derfor er nedenstående underspørgsmål opstillet som forudsætning 

for besvarelsen af den overordnede problemformulering. 

 

                                                 
3 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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A. Hvad er en investeringsejendom, og hvordan defineres denne, jf. IAS4 40? 

B. Hvorledes skal IFRS 13’s definition af dagsværdi fortolkes? 

C. Hvilke elementer indgår i den teoretiske opgørelse af en dagsværdi ved anvendelsen af 

nutidsværdimetoderne, og hvilke forudsætninger skal lægges til grund ved fastsættelsen? 

D. Hvilke oplysningskrav stiller IFRS 13 ved dagsværdimåling? 

E. Hvorledes opgøres forrentningskravet, og hvilke risici indregnes heri? 

F. Hvor følsomme er de to dagsværdimodeller for ændringer i underliggende forudsætninger? 

G. Hvilken værdiansættelsesmodel giver det mest retvisende billede? 

Afhandlingens struktur vil blive gennemgået i afsnit 1.2.5. Opbygningen af afhandlingen vil 

kronologisk besvare de opstillede underspørgsmål for slutteligt at kunne besvare den overordnede 

problemformulering.  

1.2 Metode 

Afhandlingen vil overordnet have en kombineret tilgangsvinkel mellem teori og praksis. Den primære 

vægt lægges på den teoretiske vinkel, da forståelsen af teorien er en nødvendighed for den praktiske 

anvendelse af dagsværdimåling.  

I det følgende afsnit vil den videnskabelige ramme for afhandlingen blive afdækket. Først foretages 

en afgrænsning af afhandlingens undersøgelsesområde for herigennem at sikre, at det primære fokus 

i afhandlingen ligger på besvarelsen af de identificerede problemstillinger i foregående afsnit. 

Herefter vil den metodiske tilgang blive gennemgået og vurderet. Dernæst vil de anvendte kilder i 

afhandlingen blive gennemgået samt underlagt en kritisk gennemgang for at sikre afhandlingens 

validitet. Slutteligt i afsnittet vil overordnede begreber og forkortelser blive uddybet, og 

afhandlingens overordnede struktur vil blive gennemgået.  

1.2.1 Afgrænsning  

Da afhandlingen har et begrænset omfang, og emnet er relativt komplekst, er der nedenfor foretaget 

en afgrænsning for, hvilke områder afhandlingen vil omhandle for at besvare den overordnede 

problemformulering, samt hvilke områder der afgrænses fra. 

                                                 
4 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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Afhandlingen beskæftiger sig primært med processen vedrørende dagsværdimåling og tager 

udgangspunkt i regnskabsudarbejder5 og de overvejelser, der skal lægges til grund ved opgørelsen. 

Den endelig anvendelse af årsregnskabet samt regnskabsbrugerens perspektiv og informationsbehov 

vil derfor kun blive behandlet sekundært.   

Da afhandlingen er udarbejdet som led i cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School, 

forudsættes det, at læseren har kendskab til generelle faglige udtryk, som har været anvendt i 

undervisningen. Specifikke faglige begreber og udtryk vil i det omfang, det vurderes relevant for 

forståelsen, blive nærmere uddybet inden anvendelsen.  

Afhandlingen vil fokusere på erhvervsmæssige investeringsejendomme. Dermed vil ejendomme med 

blandet benyttet anvendelse, boligejendomme, domicilejendomme samt øvrige ejendomstyper ikke 

blive behandlet.  

Det vil være selve investeringsejendommen, der vil blive målt til dagsværdi, og dermed vil 

afhandlingen ikke beskæftige sig med målingen af ejendommens tilknyttede finansielle forpligtelser. 

Finansiering af selve investeringsejendommen vil heller ikke blive behandlet.  

Teorien vil tage udgangspunkt i den international regnskabsregulering udstedt af IASB6. Det vil være 

de danske oversættelser, der anvendes, da det er disse der lægges til grund i dansk ret. Øvrige 

regnskabsreguleringer som den amerikanske GAAP7 og den danske årsregnskabslov vil kun blive 

inddraget, hvis det vurderes relevant.   

Specialet er udarbejdet i faget ”Regnskab”  på cand.merc.aud.-studiet. Dermed vil de revisions- og 

skattemæssige overvejelser i forbindelse med dagsværdimåling ikke blive behandlet.  

Ved dataindsamlingen er der indhentet empiri via interviews med henholdsvis én ejendomsrevisor,  

to ejendomsvaluarer og én analytiker. Alle interviews er indhentet i august 2016.   

Forrentningskravet udgør et væsentligt element i dagsværdimålingen, hvorfor et primært fokus i 

afhandlingen vil være en analyse af de elementer, der skal overvejes ved fastsættelsen af 

forrentningskravet. Øvrige delelementer i forbindelse med dagsværdimåling vil ligeledes blive 

                                                 
5 Med regnskabsudarbejder menes i afhandlingen den virksomhed, der udarbejder dagsværdimålingen 
6 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
7 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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analyseret, men hovedvægten vil ligge på forrentningskravet og de risici, der indregnes heri, da dette 

er vurderet som essentielt for at besvare den overordnede problemformulering.  

1.2.2 Metodisk tilgang  

For at besvare problemformuleringen samt de opstillede underspørgsmål vil afhandlingen anvende et 

normativt undersøgelsesdesign for herigennem at undersøge normerne for, hvorledes 

dagsværdimåling bør foretages ifølge teorien, samt hvilke overvejelser der skal medtages i processen.  

Afhandlingen vil primært benytte en induktiv tilgang, da der med udgangspunkt i den indhentede 

empiri fra casestudiet og interviewene drages generelle slutninger om forståelsen af teorien8.  

Ønsket om at forstå for herigennem at kunne fortolke IFRS 13 i forhold til dagsværdimåling vil være 

baseret på den hermeneutiske ontologi, hvor fortolkningen vil ske med udgangspunkt i den 

hermeneutiske spiral9. Denne model er en iterativ proces, der bygger på fortolkning og forståelse. 

Modellen foreskriver, at først når man forstår helheden, kan man forstå de underliggende 

delelementer, men man skal kende de underliggende elementer for at forstå helheden. Det er således 

en uendelig proces, der bygger på, at man anvender forståelsen til at fortolke, og denne fortolkning 

leder så til en ny forståelse osv.10 

Den hermeneutiske spiral inddrager undersøgeren og dennes forudindtagelser i forståelsen og 

fortolkningen, hvilket medfører, at forfatteren aktivt vil indgå i den hermeneutiske spiral, og dermed 

vil forfatterens fortolkninger i sidste ende påvirke denne afhandlings konklusion.   

For at sikre at afhandlingen ikke bliver en subjektiv fremstilling af forfatterens egne opfattelser og 

fortolkninger af dagsværdimåling og det retvisende billede, vil det teoretiske fundament i 

afhandlingen blive fremstillet så objektivt som muligt. Hvilket vil fungere som fælles begrebsramme 

for alle interessenter, herunder regnskabsudarbejder, revisor og regnskabsbruger. 

Regnskabsstandarderne IAS 40 og IFRS 13 vil derfor blive gennemgået med fokus på formålet, 

indregnings- og målingsredskaber samt oplysningskrav for hermed at sikre, at afhandlingens 

konklusioner er valide.     

                                                 
8Andersen, Ib (2010) s. 35 
9Se bilag A  
10http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Filosofiske_begreber_og_fagudtryk/den_hermeneutiske

_cirkel 
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For bedst muligt at belyse udfordringerne ved dagsværdimåling af en investeringsejendom vil 

afhandlingen inddrage et casestudie, hvor en fiktiv investeringsejendom bliver målt til dagsværdi 

efter reglerne i IFRS 13. Casen vil primært blive anvendt til at analysere de overvejelser, der er i 

forbindelse med identifikation af risici ved dagsværdimåling af investeringsejendomme. Beregnede 

data fra case-ejendommen vil udelukkende blive brugt som et eksempel for en dagsværdimåling, og 

selve den beregnede værdi vil ikke blive underlagt yderligere test. Derudover vil tre af de anvendte 

elementer i dagsværdimålingen blive inddraget i en følsomhedsanalyse for at vurdere effekten af 

ændringer heri i forhold til den endelige dagsværdi.   

1.2.3 Kilder og kildekritik  

Alle kilder, som er anvendt i afhandlingen, vil være oplistet i litteraturlisten.  Der er ved besvarelsen 

af problemformuleringen både anvendt primær og sekundær data. Ved udvælgelsen af data er 

kildernes objektivitet og troværdighed blevet vurderet inden anvendelsen for herved at sikre, at 

dataene er valide. Dette gælder både for valg af artikler, bøger, vejledninger og interviewdeltagere.  

Af primære data er der indhentet fire kvalitative interviews. Denne metodiske tilgang giver mulighed 

for at få en dybere indsigt i undersøgelsesområdet, hvorfor denne metode er valgt frem for fx 

spørgeskemaer. Alle interviews er indhentet i august måned 2016. Fælles for alle de indhentede 

interviews er, at der er tale om semistrukturerede interviews. Denne interviewform er kendetegnet 

ved at have en åben interviewguide, der giver mulighed for at målrette interviewet, når det bliver 

udført alt efter deltagerens svar. Forud for hvert interview er der blevet udarbejdet interviewsguides 

med åbne spørgsmål, som giver mulighed for diskussion og uddybning. Interviewguides ses af bilag 

B. Disse er inden interviewet blevet sendt til interviewdeltageren, således at denne har kunnet nå at 

forberede sig på spørgsmålene. 

Hvert interview har taget udgangspunkt i interviewguiden, men undervejs er der blevet stillet 

uddybende spørgsmål, således at de problemstillinger, der ønskes belyst i afhandlingen, blev besvaret, 

samtidigt med at der også var mulighed for identificere eventuelle nye problemstillinger. Der er derfor 

ikke en fuldstændig sammenhæng mellem interviewguides og indhentede interviews. Alle interviews 

er blevet optaget og herefter transskriberet til tekst, som fremgår af bilag C. Ved transskriberingen er 

en del fyldord samt andre meningsforstyrrende ord og udtryk udeladt. 

De udvalgte interviewdeltagere er valgt ud fra deres erfaring med dagsværdimåling, herunder 

investeringsejendomme og IFRS 13.  Der er foretaget interviews af følgende personer:  
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Jesper Jørgensen 

Jesper Jørgensen er statsautoriseret revisor og equity partner i Deloitte, hvor han har været ansat i 38 

år. Han har specialiseret sig i ejendomsmarkedet og servicerer til dagligt forskellige 

ejendomsselskaber der aflægger årsregnskab efter både ÅRL11 og IFRS. Jesper anses derfor for at 

være en relevant og egnet kilde i forhold til revisors udfordringer ved dagsværdimåling af 

investeringsejendommen under IFRS 13.   

Arno Werner  

Arno Werner er ejendomsmægler og valuar og har 20 års erfaring i branchen. Arno er til daglig leder 

af EDC’s Erhvervscenter i Roskilde. EDC Erhverv beskæftiger sig primært med salg, udlejning og 

vurdering af erhvervsejendomme. Arno har et stort kendskab til dagsværdimåling af 

investeringsejendomme, hvorfor han er vurderet som en relevant og egnet kilde.  

Jesper Anderson  

Jesper Anderson er uddannet cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School og har yderligere været 

uddannet i 10 år som valuar. Han er til daglig partner i RED Property Advisers i København, som 

primært beskæftiger sig med vurderings- og rådgivningsopgaver vedrørende fast ejendom. Jesper har 

et stort kendskab til dagsværdimåling af investeringsejendomme i København, og behandler også en 

del specielle typer af investeringsejendomme som fx indkøbscentre og fredede bygninger, hvorfor 

han er vurderet som en relevant og egnet kilde i forhold til den praktiske anvendelse af teorien.   

Brian Thorngaard Christensen 

Brian Thorngaard Christensen er uddannet cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School og 

arbejder som Senior Business Analyst i Nykredit i København, hvor han har været ansat de sidste 7 

år. Brian sidder i afdelingen for virksomhedsanalyse, hvor han har speciale i ejendomsselskaber, 

hvorfor han er vurderet som en relevant og egnet kilde. Brian er udvalgt som interviewdeltager, da 

han i forhold til de øvrige deltagere er regnskabsbruger og ikke deltager i dagsværdiprocessen. 

Ved at indhente data gennem interviews vil der være en vis usikkerhed i forhold til, hvorvidt de 

interviewede søger at påvirke afhandlingens konklusioner i en bestemt retning, samt hvorvidt de 

svarer, hvad, de ved, er korrekt, frem for hvad, de mener, er korrekt. Disse usikkerheder er naturligt 

                                                 
11 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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medfølgende ved interviews og dermed ikke mulige isoleret set at vurdere effekten af, hvorfor der 

ikke foretages yderligere ved denne usikkerhed. De indhentede interviews anvendes primært til at 

understøtte den underliggende teori, og konklusioner vil derfor ikke direkte blive baseret på indhentet 

empiri.    

Af sekundære data er det forsøgt i videst muligt omfang at anvende aktuelle love og internationale 

standarder. Dette drejer sig således om IAS 40, IFRS 13 og begrebsrammen under IASB. Dernæst er 

der anvendt publikationer og artikler udarbejdet af anerkendte forfattere og foreninger. Ved vurdering 

af hver anvendt kilde er det vurderet, hvorvidt kilden er uafhængig og objektiv i sine holdninger, 

hvilke data der er anvendt ved udarbejdelsen af publikationen, samt hvorvidt kilderne er anerkendte 

i praksis.  

1.2.4 Begrebsforklaring og forkortelser  

Begreber vil løbende blive forklaret ved anvendelsen heraf. Det er tilstræbt, at både anvendelsen og 

fortolkningen af begreber så vidt muligt fortolkes, som de internationale standarder foreskriver.  

IFRS 13 og IAS 40 har selv defineret en lang række af de begreber, der anvendes i denne 

afhandlingen, hvorfor disse definitioner anvendes. Definitionerne vil blive forklaret og gennemgået i 

sammenhæng med deres anvendelse.  

Anvendte forkortelser i afhandlingen: 

Forkortelse Forklaring  

IFRS International Financial Reporting Standards  

IAS International Accounting Standards  

IASB International Accounting Standards Board  

ÅRL Årsregnskabsloven  

DCF Discounted Cash Flow 

GAAP Generally Accepted Accounting Principles 

RICH Royal Institution of Chartered Surveyors 

1.2.5 Afhandlingens struktur  

Afhandlingen vil bære præg af en teoretiske vinkling, som forsøges eksemplificeret ved anvendelsen 

af empiriske data til at underbygge teorien. Derudover vil teorien blive anvendt på en fiktiv case-

ejendom for herigennem at kunne analysere og diskutere de forudsætninger, der lægges til grund i 

processen for dagsværdimåling samt følsomheden heraf.  
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Afhandlingens struktur vil være opbygget ud fra de opsatte underspørgsmål i problemformuleringen, 

således at disse tilsammen vil danne rammen om den konklusion, som skal besvare den overordnede 

problemformulering. Hvert hovedafsnit vil blive indledt med en overordnet beskrivelse af, hvad 

afsnittet vedrører, og det vil blive afsluttet med en delkonklusion, der vil opsummere fundne resultater 

og besvarelser af underspørgsmål.  

Afsnit 1 - Beskrivelse af overordnet problemformulering og tilknyttede underspørgsmål. Herudover 

anvendt undersøgelsesdesign, kildekritik samt begrebsforklaring.  

Afsnit 2 - Kort gennemgang af IAS 40, som vedrører investeringsejendomme, efterfulgt af en 

detaljeret gennemgang af IFRS 13 vedrørende dagsværdimåling. Herunder vil selve opgørelsen af 

dagsværdi blive gennemgået, samt hvorledes det retvisende billede forsøges opnået under IASB.  

 Afsnit 3 - Opstilling af den fiktive case-ejendom. Det vil her blive beskrevet, hvilken type 

investeringsejendom der anvendes, hvilke forhold der gør sig særligt gældende for denne ejendom, 

og hvilke antagelser der skal lægges til grund ved dagsværdimålingen. 

Afsnit 4 - Analyse af forrentningskravet samt vurdering af, hvilke forhold der, jævnfør teorien, bør 

lægges vægt på, samt hvad der reelt lægges vægt på i praksis.  Den praktiske del vil tage udgangspunkt 

i tre af de indhentede interviews, der omfatter to uafhængige valuarer og en ejendomsrevisor. Herefter 

vil det blive vurderet, hvilke risici som bør indarbejdes ved fastsættelsen af forrentningskravet, og 

slutteligt vil forrentningskravet for case-ejendommen blive fastsat. Dette forrentningskrav vil blive 

anvendt i den videre analyse, hvor estimering af den fiktive case-ejendoms dagsværdi vil blive 

beregnet.  

Afsnit 5 - Dette afsnit vil indeholde en introduktion til analysen af de to anvendte værdi-

ansættelsesmodeller.  

Afsnit 6 - Analyse og opgørelse af dagsværdi for den fiktive case-ejendom ved hjælp af DCF-

modellen. Modellens trin vil kronologisk blive anvendt til at estimere dagsværdien af ejendommen. 

Overvejelser, der bør foretages i processen, vil blive gennemgået og sammenholdt med erfaringer fra 

praksis.  

Afsnit 7 - Analyse og opgørelse af dagsværdien for den fiktive case-ejendom ved hjælp af den 

afkastbaserede model. Modellens trin vil kronologisk blive anvendt til at estimere dagsværdien af 

ejendommen. Overvejelser, der bør foretages i processen, vil blive gennemgået og sammenholdt med 

erfaringer fra praksis. 
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Afsnit 8 - Følsomhedsanalyse på de to anvendte værdiansættelsesmodeller, hvor der ændres på de 

underliggende forudsætningerne vedrørende lejeindtægter, forrentningskrav og tomgangsprocent. 

Herved vurderes modellerne mod hinanden samt deres vægtning af anvendte input.  

Afsnit 9 - Samlet vurdering af de forhold, der påvirker det retvisende billede. Det vil blive vurderet, 

hvorvidt de to værdiansættelsesmodeller lever op til kravene i IASB’s begrebsramme,  samt hvilken 

værdiansættelsesmodel der giver det mest retvisende billede.  

Afsnit 10 - Konklusion på den overordnede problemformulering baseret på besvarelsen af 

afhandlingens underspørgsmål og analyser. Slutteligt vil afhandlingen indeholde en perspektivering 

til anvendelsen af andre værdiansættelsesmodeller, den nye danske årsregnskabslov samt til øvrige 

aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi.  

Strukturen i afhandlingen er grafisk opstillet nedenfor for at give et bedre overblik. 

 

1

•Problemformulering og afgrænsning 

•Teori og metode

2

• IAS 40 – Investeringsejendomme 

• IFRS 13 – Dagsværdimåling 

• IASB’s begrebsramme og det retvisende billede 

3

•Case-ejendom

•Beskrivelse og forudsætninger for case-ejendommen

4

•Forrentningskravet 

•Risikofrit tillæg, markedsrisici og specifikke risici 

•Fastsættelse af forrentningskrav for case-ejendom 

5
• Introduktion til analysen 

6

•DCF-modellen 

•Fastlæggelse af dagsværdi ved anvendelse af en DCF-model 

7

•Den afkastbaserede model 

•Fastlæggelse af dagsværdi ved anvendelse af den afkastbaserede model 

8

•Følsomhedsanalyse af de to værdiansættelsesmodeller 

•Følsomhed ved ændring i henholdsvis lejeindtægterne, forrentningskravet og tomgangsprocenten 

9
•Det retvisende billede og vurdering af værdiansættelsesmodeller  

10
•Konklusion og perspektivering  
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2. Investeringsejendomme og dagsværdimåling   

For at forstå hvad en investeringsejendom er, samt hvorledes denne indregnes og måles i 

årsregnskabet, vil dette afsnit indeholde en kort gennemgang af IAS 40, som behandler 

investeringsejendomme. Afhandlingens primære fokusområde er indregning og måling til dagsværdi 

efter IFRS 13, hvorfor denne standard i afsnit 2.2 vil blive gennemgået i forhold til formålet med 

standarden, værdiansættelsesmetoder, dagsværdihierarkiet og oplysningskrav. En gennemgang af 

IASB’s begrebsramme i forhold til aflæggelse af årsregnskaber vil slutteligt blive gennemgået i afsnit 

2.3.  

2.1 IAS 40 - Investeringsejendom   

2.1.1 Formål og definition 

Formålet med den internationale regnskabsstandard IAS 40 er at regulere den regnskabsmæssige 

behandling af investeringsejendomme samt dertilhørende oplysningskrav, jf. IAS 40.1.  

For korrekt anvendelse af IAS 40 er der i regnskabsstandardens afsnit 5 defineret en række relevante 

begreber, som gennemgås nedenfor. De anvendte begreber er markeret i kursiv.  

Investeringsejendomme indregnes i årsregnskabet til den regnskabsmæssige værdi. Ved første 

indregning måles ejendommen til kostpris, som er det betalte beløb i likvider tillagt dagsværdien af 

eventuelle andre aktiver, der ydes som vederlag (fx aktier). Efterfølgende kan ejendommen måles til 

dagsværdi, som er den pris, der ville kunne opnås ved at sælge aktivet eller til kostpris minus 

afskrivninger.  

Ved investeringsejendomme forstås ejendomme, som besiddes med henblik på at opnå lejeindtægter, 

kapitalgevinster eller begge dele. Investeringsejendommes pengestrømme er således stort set 

uafhængige af virksomhedens øvrige aktiver, hvilket dermed adskiller dem fra en domicilejendom, 

der besiddes til anvendelse i produktion eller til administrative formål, jf. IAS 40.5. 

Klassifikationen af en investeringsejendom må ofte bero sig på et skøn, jf. IAS 40.14, da der kan være 

forhold, der taler imod, at den kan klassificeres som en ren investeringsejendom. Dette kan fx være 

blandet benyttelse, hvor en andel af ejendommen udlejes, mens den anden del anvendes til 

produktion. Det kan være ejendomme, som besiddes med henblik på videresalg, eller ejendomme, 

som er under opførsel. For at kunne måle en ejendom til dagsværdi med dagsværdireguleringer 

indregnet i resultatopgørelsen, er det et krav, at der er tale om en investeringsejendom, hvorfor korrekt 

klassifikationen heraf er vigtig.  
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I forhold til den tidligere danske årsregnskabslov kræver IAS 40 ikke, at virksomhedens 

hovedaktivitet er at besidde investeringsejendomme, førend de må indregnes til dagsværdi12. Den nye 

ændring af 21. maj 2015 til den danske årsregnskabslov medfører, at det nu vil være muligt for danske 

virksomheder, som har én eller flere investeringsejendomme, at indregne og måle disse til dagsværdi, 

selvom dette ikke er virksomhedens hovedaktivitet. De internationale regnskabsstandarder har ikke 

lignende krav til hovedaktivitet, hvormed ligheden mellem IFRS og ÅRL er blevet forøget.  

2.1.2 Indregning og måling  

En investeringsejendom må indregnes som et aktiv, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 

fordele vil tilgå virksomheden, og når kostprisen for ejendommen kan opgøres pålideligt, jf. IAS 

40.16. Virksomheden skal aktivt vælge regnskabspraksis for, hvorvidt den ønsker at indregne alle 

investeringsejendomme til kostpris eller til dagsværdi. Jævnfør IAS 40.32 skal virksomheden altid 

opgøre dagsværdien enten til selve indregningen ved dagsværdimodellen eller som oplysningskrav 

ved anvendelse af kostprismodellen. Indregning af investeringsejendomme til kostpris behandles 

nærmere  i IAS 16 og vil ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling.  

Vælges dagsværdimodellen som indregningsmetode, skal der ved første indregning opgøres en 

dagsværdi for investeringsejendommen, som skal opgøres til aktuel handelspris på købstidspunktet. 

Det er ikke sikkert, at købsprisen er en indikator herpå. I nogle tilfælde vil der være forskel på, hvad 

ejendommen er købt for, og hvad den efterfølgende kan sælges til. Det er således vigtigt, at dette 

vurderes ved første indregning i årsregnskabet. En eventuel forskel skal være veldokumenteret, 

således at den nyopgjorte dagsværdi kan lægges til grund for indregningen.    

Når først indregning til dagsværdi er valgt som regnskabspraksis, skal denne indregningsmetode 

anvendes, indtil ejendommen afhændes, jf. IAS 40.55, og det er således ikke muligt at vende tilbage 

til kostpris, med mindre dette medfører en mere retvisende indregning, jf. IAS 40.31.  

Ejendommens dagsværdi skal opgøres årligt, og ændringer heri skal indregnes i virksomhedens 

resultatopgørelse og vil således have resultateffekt. Dette gælder både gevinster og tab. Anvendes 

dagsværdimåling, foretages der ikke afskrivninger på investeringsejendommen.  

En investeringsejendom kan baseret på ovenstående defineres som en ejendom, der besiddes med 

henblik på at opnå lejeindtægter, kapitalgevinster eller begge dele. Investeringsejendomme kan 

                                                 
12 Hansen, Henrik Z.og Larsen, Jan Peter (2013) s. 275 
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indregnes til enten kostpris eller dagsværdi. Dog skal dagsværdien opgøres en gang årligt uagtet 

indregningsmetoden. Dermed vurderes underspørgsmål A at være besvaret.  

 

2.2 IFRS 13 – Måling af dagsværdi  

2.2.1 Formål og definition  

Formålet med IFRS 13 er at give nogle overordnede retningslinjer for, hvorledes dagsværdi skal 

måles og opgøres, samt hvilke oplysningskrav regnskabsudarbejder skal overholde.  

IFRS 13 kan anvendes på aktiver og forpligtelser, som ifølge en anden regnskabsstandard under IASB 

tillader eller stiller krav om indregning af dagsværdi, jf. IFRS 13.5. Da IAS 40 om 

investeringsejendomme stiller krav om opgørelse af dagsværdi, jf. IAS 40.32, vil det være 

målemetoderne i IFRS 13, der skal anvendes, jf. IFRS 13.8.  

Dagsværdi er defineret i IFRS 13 appendiks A som ”prisen, der kunne opnås ved at sælge et aktiv 

eller skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem 

markedsdeltagere på målingstidspunktet”. Denne definition vil i det følgende blive nedbrudt for 

derigennem at kunne fortolke, hvorledes den overordnede definitionen skal forstås.  

2.2.1.1 Prisen  

Prisen for et aktiv er den købspris, der er betalt ved købet. Der tillægges ikke 

transaktionsomkostninger, jf. IFRS 13.25, da disse omkostninger ikke er en specifik del af et aktiv 

men kun er specifikke for en transaktion og dermed er virksomhedsafhængige. Ved købet af en 

investeringsejendom bliver transaktionsprisen derfor opgjort som den pris, der er betalt for aktivet. 

Exit-prisen er den pris, som aktivet kan sælges til ved et salg, og som dermed udgør dagsværdien, jf. 

IFRS 13.57.  

IFRS 13.58 nævner, at transaktionsprisen ofte svarer til dagsværdien på købstidspunktet, men det skal 

fastslås specifikt af regnskabsudarbejder, om dette er tilfældet for den erhvervede 

investeringsejendom. Dagsværdien, som opgøres, vil være den pris, som kan opnås pr. 

vurderingsdatoen, og vurderingen vil derfor være tidspecifik.  

2.2.1.2 Aktivet  

Aktivet, som indregnes, kan enten indregnes som et selvstændigt aktiv eller som en gruppe af aktiver, 

hvis disse fx hører under samme forretningsenhed. Valget heraf afgøres efter, hvilken regningsenhed 



 

Side 18 af 148  

der kræves af den regnskabsstandard, som kræver dagsværdimåling. For investeringsejendomme er 

dette IAS 40. Denne standard foreskriver, at investeringsejendomme måles og indregnes særskilt, da 

de hver især udgør en selvstændig forretningsenhed. Se mere om indregning af 

investeringsejendomme under afsnit 2.1.2.  

2.2.1.3 Velordnet transaktion  

En velordnet transaktion er særskilt defineret i IFRS 13’s appendiks A. Denne definition lyder ”en 

transaktion, der forudsætter markedsrisici i en periode før målingstidspunktet for at tillade 

markedsføring, som er normalt og sædvanligt for transaktioner i forbindelse med sådanne aktiver og 

forpligtelser. Det er ikke en tvungen transaktion”. 

Dagsværdien må derfor opgøres som den værdi, der ville blive givet ved en regulær hypotetisk handel, 

hvor det formodes, at aktivet er udbudt til salg i en normal salgsperiode, og hvor der tages højde for 

nuværende markedsvilkår og salgsbetingelser. Dette begreb kan være svært at dokumentere opfyldt i 

praksis, da der er mange usikre variabler indblandet. Ingen transaktioner er ens, hvorfor normer for, 

hvornår de er opfyldt, er svære at finde. Det vigtigste her er at sikre, at investeringsejendommen bliver 

udbudt på den mest hensigtsmæssige måde, således at alle potentielle købere overvejes i processen13. 

2.2.1.4 Markedet og markedsdeltager  

Dagsværdimåling er en markedsbaseret måling og er dermed ikke virksomhedsspecifik, jf. IFRS 13.2. 

Målingen skal derfor tage udgangspunkt i de forudsætninger, en markedsdeltager har, både hvad 

angår forrentningskrav og risici. Virksomhedens brug af aktivet eller fremtidige overvejelser  for 

anvendelsen spiller således ikke en rolle i dagsværdimålingen, da det er ud fra en markedsdeltagers 

synspunkt, at dagsværdien opgøres.  

Det marked, som dagsværdien skal opgøres på, skal være aktivets primære marked, jf. IFRS 13.16.  

Revisor Jesper Jørgensen nævner, vigtigheden af at identificere, om der er et likvidmarked. For hvis 

ikke der købes og sælges ejendomme på markedet, så er det svært at vide, hvad prisen er. Dette 

afholder dog ikke fra at måle en investeringsejendom til dagsværdi, men på et likvidmarked er det 

lettere for regnskabsudarbejder at få prisoplysninger om ejendomsmarkedet.  

                                                 
13 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 20 
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Et aktivt marked er et marked, hvorpå der har været aktivitet inden for den seneste tid, og som har 

den største handelsvolumen, som virksomheden har adgang til på målingstidspunktet14. Hvis det ikke 

er muligt for regnskabsudarbejder at identificere et primært marked, vil det mest fordelagtige marked 

for aktivet i stedet skulle anvendes. Har investeringsejendommen et primært marked, er det den 

dagsværdi, dette marked giver, som skal anvendes ved indregningen.  

At virksomheden skal have adgang til markedet på målingstidspunktet, betyder også, at der kan være 

forskel på, hvilket primært marked, forskellige virksomheder kommer frem til. Det primære marked 

kan derfor godt variere blandt forskellige virksomheder, hvilket er i overensstemmelse med 

standarden, jf. IFRS 13.19 

Første trin i dagsværdimålingen er at identificere det marked, som er aktivets primære marked, jf. 

IFRS 13.16. Såfremt aktivet ikke har et primært marked, må det mest fordelagtige marked i stedet 

identificeres. Begge interviewede valuarer lægger vægt på, at hvis der ikke findes et lokalt marked, 

må man bevæge sig geografisk længere væk og kigge på det internationale marked, for herved at 

identificere aktivets primære marked.   

Ved dagsværdimålingen skal regnskabsudarbejder anvende de forudsætninger, som 

markedsdeltagerne på det identificerede marked vil anvende. Standarden forudsætter, at en 

markedsdeltager handler i bedste økonomiske interesse, jf. IFRS 13.22. Regnskabsudarbejder skal 

ved opgørelsen af dagsværdien identificerer de forhold, som adskiller sig mellem markedsdeltageren, 

virksomheden og den generelle population, og ved opgørelsen tage udgangspunkt i de forhold, der 

gør sig gældende for markedsdeltageren.  

Det forudsættes, at markedsdeltagerne er uafhængige og ikke er nærtstående til virksomheden. 

Derudover formodes det, at disse har en vis erfaring og dermed forståelse for aktivet og den 

transaktion, der hypotetisk skal udføres. IFRS 13 stiller en lang række krav til markedsdeltageren 

men uden nærmere at beskrive, hvorledes markedsdeltageren skal karakterises eller identificeres. 

Dette overlades derfor til regnskabsudarbejderen, der skal dokumentere de overvejelser, der ligger 

bag, hvem markedsdeltagerne er, samt hvilket marked det formodes, at investeringsejendommen 

sælges på.   

                                                 
14 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik (2012) s. 317 
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2.2.1.5 Målingstidspunktet  

Målingstidspunktet er balancedagen for virksomheder, som indregner investeringsejendomme i 

årsregnskabet. Det er således de markedsforhold, der eksisterer pr. balancedagen, som skal lægges til 

grund for dagsværdimålingen.  

2.2.1.6 Sammenfatning vedr. fortolkning af dagsværdi jf. IFRS 13  

Dagsværdi og opgørelsen heraf bliver behandlet i IFRS 13. Definitionen af dagsværdi indeholder en 

række begreber, som er blevet uddybet. Selve dagsværdimålingen er en matematisk beregning15, men 

de forudsætninger, der anvendes ved beregningen, skal tage udgangspunkt i den forståelse, der ligger 

bag definitionerne. De to primære forhold regnskabsudarbejder skal overveje, er, at der skal være tale 

om et markedsmæssigt synspunkt, samt en normal transaktion.  

Herved vurderes underspørgsmål B vedrørende forståelsen af IFRS 13’s definition af dagsværdi at 

være besvaret.  

Afhandlingen vil i senere afsnit beskæftige sig med selve dagsværdiberegningen, og den vil her 

komme ind på anvendelsen af standardens definitioner i forhold til investeringsejendomme.  

2.2.2 Værdiansættelsesmetoder  

Ved dagsværdimåling skal regnskabsudarbejder anvende en relevant metode til opgørelsen heraf, jf. 

IFRS 13.61. Den anvendte metode skal maksimere brugen af observerbare input. Ved observerbare 

input forstås input fra markeder, hvoraf regnskabsudarbejder direkte kan aflæse aktuelle salgspriser. 

Dette kunne fx være et valutamarked eller en aktiebørs.  

Det er ikke altid muligt at identificere observerbare input, men ved dagsværdimålinger skal 

regnskabsudarbejder forsøge at minimere anvendelsen af input, der ikke direkte kan observeres.  

Ved dagsværdimålingen skal regnskabsudarbejder anvende de input, som en markedsdeltager vil tage 

hensyn til ved en hypotetisk transaktion. Det er dermed vigtigt, at der ikke indregnes 

virksomhedsspecifikke rabatter, eventuelle kontrolpræmier eller synergieffekter, da dette ikke er 

tilladt ved dagsværdimåling, som er markedsspecifikt, jf. IFRS 13.69.  

IFRS 13.62 nævner tre værdiansættelsesmetoder; markedsmetoden, kostprismetoden og 

indkomstmetoden, som alle tre er meget anvendte, og som virksomheden skal anvende ved 

                                                 
15 Såfremt indkomstmetoden anvendes, den gennemgås nærmere i afsnit 2.2.2.  
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opgørelsen af dagsværdien. De tre metoder adskiller sig ved, hvorledes de beregner en dagsværdi, 

samt hvilke input de anvender hertil.   

Markedsmetoden anvender identiske markedstransaktioner for lignende aktiver til at fastsætte 

dagsværdien. For at anvende denne metode kræves det, at der findes identiske aktiver. For 

investeringsejendomme er dette oftest ikke muligt, hvorfor denne metode primært henvender sig til 

aktiver såsom aktier og obligationer.  

Kostprismetoden vurderer, at aktivets dagsværdi svarer til genanskaffelsesprisen. Det er således de 

omkostninger, der er forbundet med at erstatte eller fremstille aktivet, som vurderes at være 

dagsværdien. Denne metode bygger således på antagelsen om, at en markedsdeltager ikke vil give 

mere for et aktiv, end det vil koste at erstatte det, jf. IFRS 13.B9. 

Indkomstmetoden estimerer aktivets dagsværdi ved at tilbagediskontere aktivets fremtidige 

pengestrømme til en samlet nutidsværdi.  

Ved valget af værdiansættelsesmetode skal den valgte metode anvendes konsekvent, jf. IFRS 13.65, 

for herigennem at sikre større sammenlignelighed og gennemsigtighed ved dagsværdimålingen fra år 

til år. Der kan godt ændres værdiansættelsesmetode, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold 

til at afspejle dagsværdien korrekt.   

Den vigtigste overvejelse ved valget af værdiansættelsesmetode er, at den anvendte metode er 

relevant og passende for investeringsejendommen. Denne afhandling vil primært beskæftige sig med 

indkomstmetoden, herunder nutidsværdimetoden, da dette er den mest anvendte metode i praksis ved 

dagsværdimåling af investeringsejendomme.  

2.2.3 Dagsværdihierarkiet 

Da det ikke altid er muligt kun at anvende observerbare input, fordi disse ikke eksisterer, har IFRS 

13 opstillet et prioriteret dagsværdihierarki baseret på, hvilke input der helst skal anvendes ved 

dagsværdimålingen. 

 

Nedenfor gennemgås de tre typer af input, samt hvilke input der primært anvendes ved 

dagsværdimåling af investeringsejendomme.  
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 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Pålidelighed Høj Mellem Lav 

Input, der anvendes Officielle kurser 

Ikke officielle kurser, 

men andet der kan 

observeres direkte i 

markedet 

Skønsmæssige 

vurderinger 

Observerbar Ja – direkte observerbar 
Ja – direkte eller indirekte 

observerbar 

Nej, baseret på 

antagelser 

Markedsaktivitet Stor aktivitet 
Aktivitet for lignende  

aktiver 
Lidt aktivitet, eller ingen 

Regulering og 

tilpasning til 

indsamlet data 

Ikke-regulerende16 
Evt. regulering fx pga. 

aktivets tilstand 

Skønsmæssigt,  

regulering af 

regnskabsudarbejder 

Input, der måles på Identiske aktiver 

Lignede aktiver eller 

seneste 

markedstransaktioner 

Data udarbejdes af 

regnskabsudarbejder 

efter de bedst 

tilgængelige oplysninger 

fx DCF-modellen 

Anvendelse ved 

investeringsejendom 
Ikke relevant Kan være relevant Meget relevant 

Tabel 1, Oversigt over niveauer i dagsværdihierarkiet, egen tilvirkning  

Ovenstående tabel sammenholder de tre typer af input i dagsværdihierarkiet.           

For investeringsejendomme er det ikke muligt at finde niveau 1-input, da der ikke eksisterer noget 

officielt marked. I stedet anvendes der, hvis muligt, niveau 2-input, men ellers anvendes niveau 3-

input primært.  

En virksomhed skal oplyse om, hvilket niveau i dagsværdihierarkiet, dagsværdimålingen er foretaget 

på. Derfor er det vigtigt at få kategoriseret de input, der anvendes. Hvis der primært anvendes niveau 

2-input, men ligeledes anvendes ikke-observerbare niveau 3-input, der har stor betydning for 

dagsværdimålingen, vil målingen blive kategoriseret som en niveau 3 dagsværdimåling.  

                                                 
16 I få tilfælde, jf. IFRS 13.79, kan en virksomhed regulere niveau 1-input.  
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Inden valget af værdiansættelsesmetode må regnskabsudarbejderen få vurderet tilgængeligheden af 

de forskellige typer input, som skal anvendes i de forskellige modeller, da dette vil påvirke, hvilket 

niveau i dagsværdihierarkiet værdiansættelsesmetoden vil blive klassificeret som.   

2.2.4 Dagsværdimåling efter indkomstmetoden  

Når indkomstmetoden anvendes, sker dagsværdimålingen på baggrund af en teoretisk model. IFRS 

13 indeholder et appendiks B, der er udarbejdet som en anvendelsesvejledning for 

regnskabsudarbejder. Nedenfor vil dette appendiks i hovedtræk blive gennemgået for herved at 

identificere, hvilke elementer der indgår i opgørelsesprocessen, hvis indkomstmetoden anvendes. 

Indkomstmetoden er opdelt i forskellige undermetoder, der kan anvendes til dagsværdimåling. I 

denne afhandling behandles kun nutidsværdimetoderne17, herunder DCF-modellen og den 

afkastbaserede model.  

Ved anvendelsen af disse metoder er der nogle generelle forudsætninger, der først skal være opfyldt. 

De forudsætninger, der lægges til grund ved dagsværdimålingen, skal være de forudsætninger, en 

markedsdeltager ville anvende. Derudover skal de forudsætninger, der lægges til grund i modellen,  

direkte kunne henføres til investeringsejendommen, som måles. Forudsætninger, der anvendes ved 

opgørelsen, skal være internt konsistente, således at alle investeringsejendomme i årsregnskabet 

bliver opgjort efter samme forudsætninger.  

Kendetegnet ved nutidsværdimetoderne er, at disse tilbagediskonterer investeringsejendommens 

fremtidige pengestrømme til en nutidsværdi ved hjælp af en diskonteringssats, hvori markedsforhold 

og risici er indregnet. Det er således en metode, der viser markedets aktuelle forventninger til de 

pengestrømme ejendommen forventes at generere, jf. IFRS 13.B10. 

Nutidsværdimetoderne indeholder følgende delelementer, som alle skal estimeres, jf. IFRS.B13:  

 Et skøn over fremtidige frie pengestrømme. Det vil sige, at alle ind-og udbetalinger, der 

direkte kan henføres til investeringsejendommen i den periode, som nutidsværdien beregnes 

på baggrund af. Det er her vigtigt, at regnskabsudarbejder medtager forventede fremtidige 

pengestrømme, hvori der tages højde for, at aktivet udnyttes optimalt ud fra en 

                                                 
17 De øvrige metoder omfatter fx Black-Scholes-Merton-formlen og overskudsvurderingsmetoden, jf. IFRS 13.B11  
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markedsdeltagers perspektiv18. Det er således ikke tilstrækkeligt at anvende de historiske data 

og estimere pengestrømmene på baggrund heraf.  

 Den tidsmæssige værdi af penge. Dette element opgøres på baggrund af renten på risikofrie 

monetære aktiver. Denne rente har historisk været volatil. Det er vigtig ved fastlæggelse af 

dette element, at den risikofrie rente estimeres ud fra en markedsdeltagers perspektiv og 

dermed tager højde for, hvad markedsdeltageren har af forventninger til det fremtidige marked 

og den tidsmæssige værdi af penge. 

 En risikopræmie. Risikopræmien vil være den godtgørelse, som markedsdeltagerne skal have 

for at påtage sig risikoen ved at investere i den specifikke investeringsejendom. Denne 

risikopræmie indeholder dermed den usikkerhed, der er forbundet med estimeringen af de 

fremtidige pengestrømme.   

 Den tidsperiode, som dagsværdimålingen foretages over. Nutidsværdimetoderne kan både 

operere med kun et års pengestrømme (den afkastbaserede model) eller med en flerårig 

periode med forskellige pengestrømme pr. år (DCF-modellen). Regnskabsudarbejderen må til 

brug for målingen vurdere, hvilken metode der bedst er egnet til at give en retvisende 

dagsværdi af investeringsejendommen. Spørgsmålet vedrørende valg af nutidsværdimetode i 

forhold til evnen til at vise et retvisende billede behandles i afsnit 9.3. 

Der er en vis usikkerhed forbundet med anvendelsen af nutidsværdimetoderne, da disse involverer en 

lang række skøn. Der vil være mange variabler, der skal tages hensyn til. Både størrelsen og 

tidspunktet for langt de fleste fremtidige ind- og udbetalinger vil være baseret på skøn snarere end på 

faktiske omstændigheder. Dette skønsmæssige element må regnskabsudarbejder forsøge at minimere, 

således at flest mulige variabler bliver opgjort på baggrund af markedsdata (niveau 1-input) frem for 

egne skøn (niveau 3-input). Herved minimeres andelen af skøn, og brugen af observerbare input 

maksimeres, jf. afsnit 2.2.3.  

Når de fremtidige frie pengestrømme er estimeret, vil næste trin i nutidsværdimetoderne være at 

tilbagediskontere disse med en diskonteringsrente, som indeholder den ovennævnte risikopræmie 

samt den tidsmæssige værdi af penge. Denne diskonteringsrente benævnes forrentningskravet og 

fremgår i nedenstående formel med bogstavet r. Antallet af år, der skal tilbagediskonteres med, 

                                                 
18 Den højeste og bedste anvendelse af et ikke-finansielt aktiv ser på aktivets anvendelse med hensyn til, hvad der er 

fysisk muligt, lovligt i juridisk henseende og finansielt opnåeligt, jf. IFRS 13.28. 
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benævnes t. Summen af pengestrømmenes nutidsværdi vil udgøre investeringsejendommens 

dagsværdi på målingstidspunktet. Dette kan matematisk udtrykkes således:  

Dagsværdi = ∑
𝐹𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∞

𝑡=1

 

Det er således vigtigt, at de anvendte forudsætninger ved dagsværdimålingen er veldokumenterede af 

regnskabsudarbejder, således at det bliver muligt for regnskabsbruger at sammenholde den oplyste 

dagsværdi med øvrige dagsværdimålinger. Oplysningskrav ved anvendelsen af dagsværdimåling 

gennemgås nedenfor.  

Den teoretiske opgørelse af dagsværdimåling er i hovedtræk gennemgået ovenfor. De forudsætninger, 

der skal lægges til grund ved dagsværdimålingen, skal afspejle en markedsdeltagers perspektiv. På 

baggrund heraf vurderes underspørgsmål C at være besvaret. 

2.2.5 Oplysningskrav  

Oplysningskravene i IFRS 13 skal sikre, at regnskabsbruger får den information, som skal bruges for 

at kunne vurdere den valgte værdiansættelsesmetode og de anvendte input samt den påvirkning, 

målingen har haft på resultatopgørelsen i regnskabsåret, hvis der anvendes niveau 3-input, jf. IFRS 

13.91 a + b.  

Omfanget af de oplysninger, regnskabsudarbejder giver i henhold til IFRS 13.91, er i IFRS 13.93 

specificeret ud fra et minimumsomfang. Oplysningskravene er forskellige, efter hvorvidt der er tale 

om en tilbagevendende eller ikke-tilbagevendende dagsværdimåling.  

Tilbagevendende målinger  er de målinger, som andre regnskabstandarder kræver ved indregning af 

aktiver og forpligtelser på balancedagen, mens ikke-tilbagevendende målinger kun kræves under 

særlige omstændigheder. Da IAS 40, som nævnt i afsnit 2.1, kræver, at investeringsejendomme måles 

til dagsværdi19, vil der i denne afhandling være tale om en tilbagevendende dagsværdimåling, hvorfor 

oplysningskravene for disse gennemgås.  

                                                 
19 Jf. IAS 40.32 skal virksomheden altid opgøre dagsværdien enten til selve indregningen ved dagsværdimodellen eller 

som oplysningskrav ved anvendelse af kostprismodellen. 
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Nedenfor er minimumsoplysningskravene for tilbagevendende dagsværdimålinger oplistet, jf. IFRS 

13.93:  

 Den opgjorte dagsværdi pr. balancedagen 

 Beskrivelse af værdiansættelsesmetoden samt de anvendte input 

 Dagsværdimålingens niveau i dagsværdihierarkiet samt overførsler af input mellem de 

forskellige inputkategorier 

 Oplysninger om ændringer i metoden for opgørelsen af niveau 2 og 3-input 

 Oplysninger om, hvis virksomhedens brug af investeringsejendommen afviger fra den bedste 

anvendelse af aktivet samt årsagen hertil 

 Afstemning fra primo til ultimo dagsværdier. Afstemningen skal vise, hvilke beløb der er 

indregnet i henholdsvis resultatopgørelse og balance samt et samlet beløb for årets 

urealiserede gevinster eller tab 

 Kvalitativ information om de væsentligste ikke-observerbare input samt en beskrivelse af 

værdiansættelsesprocessen 

Som det ses ovenfor, er oplysningskravene efter IFRS 13 omfattende. Formålet med oplysningerne 

er at give regnskabsbruger de informationer, der skal bruges for at vurdere den anvendte metode og 

effekten heraf samt for at træffe beslutninger på baggrund heraf.  

Regnskabsudarbejder må for at opfylde standardens oplysningskrav vurdere, hvilken detaljeringsgrad 

der skal anvendes, hvor meget vægt der skal lægges på de forskellige oplysningskrav, hvor opdelte 

de afgivne oplysninger skal være, samt hvorvidt der er behov for yderligere information, for at 

regnskabsbruger kan vurdere de kvantitative oplysninger, der gives, jf. IFRS 13.92. 

På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes underspørgsmål D vedrørende IFRS 13’s 

oplysningskrav at være besvaret.  

 

2.3 IASB’s begrebsramme og det retvisende billede  

IASB har udarbejdet en begrebsramme, som opstiller to grundlæggende forudsætninger samt fire 

kvalitative egenskaber for årsregnskabet20. De to forudsætninger er, at der ved regnskabsaflæggelsen 

                                                 
20 Fedders, Jan og Steffensen, Henrik (2012) s. 111 
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aflægges et årsregnskab ud fra at selskabet er going concern21, samt at periodiseringsprincippet er 

overholdt. Disse forudsætninger gennemgås ikke yderligere i denne afhandling.  

De fire kvalitative egenskaber er følgende:  

1. Relevans 

2. Pålidelighed  

3. Forståelighed 

4. Sammenlignelighed 

Disse fire egenskaber indebærer, at indregning og måling af aktiver ved anvendelsen af IASB skal 

opfylde disse kvalitative egenskaber. Dette uddybes nærmere nedenfor i forhold til dagsværdimåling.  

Den information, som dagsværdimålingen giver, skal være relevant. Ved relevant information forstås, 

at regnskabsbruger har nytte af oplysningen ved dennes beslutningstagning. Dette medfører, at al 

væsentlig information skal medtages22. Derudover skal informationen være pålidelig. Dette sikres 

bl.a. ved at maksimere brugen af input fra de første kategorier i dagsværdihierarkiet gennemgået i 

afsnit 2.2.3. Pålideligheden skal sikre, at den information, der afgives i årsregnskabet, er troværdig 

og neutral. Informationen, der gives på baggrund af skøn, skal være udarbejdet med en passende 

omhu, således at årsregnskabet dermed hverken er for optimistisk eller pessimistisk.  

Forståelig regnskabsinformation opfyldes ved, at regnskabsudarbejder afgiver de oplysninger 

regnskabsbruger skal anvende for at forstå årsregnskabet. Dette gælder både i forhold til anvendt 

regnskabspraksis, noteoplysninger og årsregnskabet. Derudover skal de afgivne oplysninger være 

sammenlignelige. Dette sikres ved, at standardernes krav til indregning og måling er ens for alle 

virksomhedens investeringsejendomme, samt at de oplysninger, der afgives, er konsistente over tid.  

Når ovennævnte fire egenskaber er opfyldt, vurderes det, at årsregnskabet giver en troværdig 

præsentation23. Dette kan sammenlignes med den danske årsregnskabslovs generalklausul i § 11, som 

foreskriver, at årsregnskabet skal give et retvisende billede. Det er således kravet om det retvisende 

billede, som forsøges overholdt ved dagsværdimålingen. Afhandlingen antager, at forudsætningerne 

                                                 
21 Going concern = evnen til at virksomheden kan fortsætte sin drift i en overskuelig fremtid  
22Fedders, Jan og Steffensen, Henrik (2012) s. 112 
23 A fair and faithful representation, jf. IAS 1.15 
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bag det retvisende billede efter ÅRL og en troværdig præsentation efter IASB er de samme, og at hvis 

det retvisende billede er opfyldt, vil årsregnskabet ligeledes give en troværdig præsentation.  

Afhandlingen vil i afsnit 6 og 7 estimere dagsværdien af en fiktiv investeringsejendom og vurdere, 

hvilke overvejelser der skal medtages for at sikre, at det retvisende billede opretholdes under IFRS 

13.  

3. Case-ejendom 

3.1 Beskrivelse af case-ejendom  

Afhandlingen har grundet sit begrænsede omfang samt ønsket om at belyse særligt udvalgte 

problemstillinger valgt at estimere dagsværdien på en fiktiv case-ejendom frem for at opgøre 

dagsværdien af en reel investeringsejendom. Den fiktive case-ejendom er tilrettelagt således, at det 

er muligt at belyse de anvendte nutidsværdismetoders følsomheder samt evne til at generere et 

retvisende billede. Ved dagsværdimålingen af case-ejendommen er der derfor ikke taget 

udgangspunkt i nogen reel ejendom.   

For at kunne måle en investeringsejendom til dagsværdi er det nødvendigt at definere de kendetegn, 

der er ved ejendommen, samt de fremtidige forudsætninger for ejendommens drift og virke.  

Nedenfor fastsættes kendetegnene for case-ejendommen, og de anlagte forudsætninger begrundes.  

Bygningssættet - Case-ejendommen er en toetagers murstensbygning, som er opført i 1910. 

Ejendommen har fået nyt tag og nye vinduer i 2010 og står derfor ikke over for store 

renoveringsprojekter. Vedligeholdelsesmæssigt er ejendommen i pæn stand, og der har været en 

viceværtordning tilknyttet siden 1960, som har stået for småreparationer og ugentlig vedligehold samt 

pasning af udendørs græsarealer.  

Grunden er på i alt 3.000 m2. Ejendommen er i alt på 2.000 m2, hvoraf 1.100 m2 ligger i stueplan. 

Den er opdelt i fire lige store erhvervslejemål, som udlejes til kontorer. Der er 50 parkeringspladser 

til ejendommen. Disse er ligeligt fordelt mellem lejemålene, der betaler 500 kr. pr. måned pr. plads. 

Dette kan ikke fravælges. Ejendommen har hidtil kun været udlejet til kontorer. 

Beliggenhed - Den fiktive case-ejendom er placeret i Roskilde på Sjælland. Den ligger én kilometer 

fra stationen og nær motorvejspåkørslen, hvorfor den ligger godt transportmæssigt. Dette medfører, 

at det er nemt for medarbejdere og eventuelle kunder at komme dertil.  
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Figur 1, kort fra www.krak.dk over Roskilde. Rødt kryds markerer ejendommens beliggenhed. 

Udlejningsmønster - Ejendommens fire lejemål er udlejet på femårige uopsigelige lejekontrakter. 

Det var under finanskrisen i 2008 svært at få udlejet det ene kontorlejemål, da 500 m2 kontor er stort 

for mange mindre virksomheder. Siden 2010 har alle lejemål været fuldt udlejet, og udlejer har ikke 

historisk haft problemer med lejernes betalingsevner.  

Lejeindtægter - Lejen betales forud med tre måneder ved kvartalsvis opkrævning. Lejen bliver en 

gang årligt indeksreguleret efter nettoprisindekset. Lejer afholder omkostninger til skatter og afgifter. 

Depositum udgøres af tre måneders husleje, som årligt reguleres sammen med lejen, således at 

depositummet altid svarer til tre måneders aktuel husleje.  

Omkostninger - Ejendommen administreres af et ejendomsselskab, som administrerer en række 

investeringsejendomme på Sjælland. Omkostninger til administrator er kendt og udgør 1,5 % af den 

til enhver tid gældende markedsleje. Lejer har den indvendige vedligeholdelses. Den opkrævede leje 

indeholder derudover omkostninger til vand og varme. Hvis der er tomgang i et lejemål, afholdes 

disse omkostninger af udlejer.  

3.2 Forudsætninger for case-ejendom  

Fremtidige investeringer - Parkeringspladsen skal ombygges i 2017, således at arealet udnyttes 

bedre. Herved kommer der 64 parkeringspladser i stedet for 50. Disse vil blive fordelt ligeligt mellem 

de fire lejemål. I forbindelse hermed vil prisen på parkeringspladsen årligt blive reguleret med 

nettoprisindekset ligesom den ordinære husleje.  

Tomgang - Lejekontrakterne skal genforhandles i januar 2020. I den forbindelse forudsættes det, at 

tre af de eksisterende lejemål vil fortsætte med lejemålet, mens den fjerde lejer vil fraflytte. Det 

tomme lejemål forventes først udlejet i november 2020, hvorfor dette lejemål står tomt i 10 måneder 

ud af den første femårige periode.  
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Case-ejendommen forventes derfor at have en tomgangsprocent på 4,2 %24. Da budgetperioden er 10 

år, vurderes samme tomgangsprocent at være gældende i hele budgetperioden. I terminalperioden 

anvendes en tomgangsprocent på 4 %. Der indregnes dermed en årlig strukturel tomgang frem for en 

specifik tomgang i de konkrete perioder.   

Målingstidspunktet for case-ejendommens dagsværdi er 31.12.2015.  

4. Forrentningskravet og risici  

4.1 Begrebsramme og definition  

Dette afsnit vil indeholde en analyse af de elementer, regnskabsudarbejder skal overveje ved 

fastlæggelsen af et forrentningskrav. Herefter vil de forhold, som henholdsvis valuar og revisor 

anvender ved deres arbejde, blive vurderet. 

For at kunne estimere dagsværdien af en investeringsejendom, som måles efter en 

nutidsværdimetode, er det nødvendigt at fastlægge det afkastkrav, som skal anvendes ved 

beregningen. Dette afkastkrav betegnes også forrentningskravet.  

Forrentningskravet er ejendommens benchmarkafkast25. Forrentningskravets overordnede formål er 

at udtrykke det afkast, som kompenserer investors risici ved at investere i denne ejendom26.  

Der findes ikke nogen standardiseret model eller metode til opgørelsen af forrentningskravet, men 

der er igennem tiden blevet udarbejdet vejledninger og fokuspunkter. Disse kan af 

regnskabsudarbejder derfor anvendes som inspirationskilde.  

Ejendomsforeningen Danmark har udgivet publikationen ”Værdiansættelse af investerings-

ejendomme - definition af forrentningskrav” i 2013. Denne er udarbejdet i samarbejde med en lang 

række markedsaktører i et forsøg på at lave en fælles referenceramme til fastsættelsen af 

forrentningskravet. Denne referenceramme vil i nedenstående afsnit blive gennemgået og 

sammenholdt med de vejledninger, der er givet i IFRS 13’s appendiks B. Herefter vil 

forrentningskravet for case-ejendommen blive fastsat.  

                                                 
24 12 måneder * 4 lejemål * 5 år = 240 måneder. 10 måneder ud af 240 måneder udgør 4,2 %  
25 Ejendomsforeningen Danmark (2013) s. 7 
26 Ejendomsforeningen Danmark (2013) s. 7 



 

Side 31 af 148  

Ved fastsættelsen af forrentningskravet skal regnskabsudarbejder kun tage højde for de risici, som 

direkte kan henføres til det aktiv, der måles, jf. IFRS 13.B14b. Det er dermed ikke tilladt at indregne 

forudsætninger, som er generelle for ejendomsmarkedet, hvis det ikke vurderes at have en effekt for 

den pågældende ejendom. Nutidsværdimetoden kræver således tilstrækkelig data om de risici, der 

kan henføres direkte til investeringsejendommen, før at metoden kan anvendes.  

Anvendes IFRS 13 som begrebsramme ved dagsværdimålingen, er dette en regnskabsstandard, som 

blandt andet retter sig mod målingen af investeringsejendomme i årsregnskaber. Det forudsættes 

derfor, at ejendommens dagsværdi opgøres til den værdi, der er dagsværdien pr. balancedagen, og 

tager højde for de markedsforhold, der er pr. denne dato. I praksis opgøres dagsværdien så tæt på 

balancedagen, som det kan lade sig gøre, for herigennem at sikre korrekt medtagelse i 

forrentningskravet af de markedsforhold, der er gældende på målingstidspunktet. 

4.2 Hvilke risici skal overvejes ved fastsættelsen af forrentningskravet  

De risici, som investor skal kompenseres for, kan opdeles i tre elementer; en risikofri rente, 

markedsrisici og eventuelle ejendomsspecifikke risici. Disse gennemgås særskilt nedenfor.  

Ved opgørelsen af risici er det vigtigt, at disse ikke indregnes dobbelt, således at risici både indregnes 

i forrentningskravet og i de fremtidige frie pengestrømme.  

IFRS 13 foreskriver, at det skal være en markedsbaseret dagsværdimåling, der beregnes, som tager 

udgangspunkt i de forhold, en markedsdeltager vil lægge til grund, og dermed ikke tillægger 

virksomhedsspecifikke forhold nogen værdi. En gennemsnitlig markedsdeltager vil være svær at 

identificere, da de fleste markedsdeltagere vil have afvigende risikoprofiler, forskellige forventninger 

til fremtiden og personlige holdninger til ejendommen.  

Det kan derfor være relevant ved fastsættelsen af forrentningskravet at indhente inspiration og 

information fra forskellige markedsrapporter. Colliers, Nykredit Erhverv og Sadolin Albæk er alle 

store markedsaktører og udgiver flere gange årligt markedsrapporter med aktuelle markedsforhold. 

Igennem disse vil regnskabsudarbejder kunne vurdere, hvad andre markedsdeltagere anvender som 

forrentningskrav27. Forrentningskravene i disse rapporter skal kun bruges som inspiration, og de må 

ikke forveksles med faktuelle forrentningskrav for specifikke ejendomme.  

                                                 
27 Forrentningskravet i markedsrapporterne er 1. års afkastet og kan dermed ikke direkte anvendes i DCF-modellen.  
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Risici, der skal tages højde for  ved fastsættelsen af forrentningskravet, vil over tid ændre sig, og hvad 

der var aktuelt at tage højde for sidste år, vil eventuelt ikke længere være relevant.  Det er derfor af 

stor betydning, at regnskabsudarbejder forholder sig til det aktuelle marked og de dertilhørende risici. 

Nedenfor vurderes de forskellige elementer til opgørelsen af forrentningskravet.  

4.3 Den risikofrie rente  

Den risikofrie rente er første element ved opgørelsen af forrentningskravet. Den er et udtryk for den 

rente, som kompenserer investor for den rente, som ville kunne opnås, hvis investor i stedet havde 

placeret sine midler i en risikofri portefølje.  

Det må derfor vurderes, hvad der kan anvendes som benchmark for en risikofri portefølje. En 

portefølje er aldrig helt risikofri, men i praksis anbefales det ofte at anvende den effektive rente for 

10-årige statsobligationer som estimat for den risikofri rente, da denne investering i høj grad må 

betragtes som risikofri28.  

Udviklingen i den 10-årige statsobligation er nedenfor grafisk illustreret, hvor det ses, at denne i de 

seneste 15 år har haft en nedadgående udvikling.  

 

Figur 2, Graf over udviklingen i den 10-årige statsobligation, kilde Danmarks Statistik, se bilag D 

Den risikofrie rente er gået fra at kompensere investor med en rente på ca. 6 % til at ligge lige under 

1 % i 2016. Det er dermed værd at notere, at selv elementer, der i teorien bør være stabile og give 

                                                 
28 Sørensen, Ole (2012) s. 44 
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samme afkast over tid, har udviklet sig meget over relativt kort tid. Dette gør forventningerne til 

fremtiden sværere at estimere, hvilket medfører en højere risikopræmie herfor.  

Den lave statsobligationsrente vil kun være risikofri, hvis den danske stat ikke går konkurs. 

Regnskabsudarbejder må derfor ind og vurdere sandsynligheden herfor og må yderligere overveje, 

hvilke risici der er i forhold til EU, verdensmarkedet og de generelle økonomiske tilstande. Disse 

overvejelser skal tilsammen hjælpe med at vurdere, hvorvidt den 10-årige statsobligation kan siges at 

være risikofri. Ved fastsættelsen af forrentningskravet må regnskabsudarbejder prøve at sikre sig, at 

det samlede forrentningskrav tager højde for disse markedsforhold.  

Ved en lav 10-årig statsobligationsrente vil en risikovillig investor være mere villig til at investere i 

øvrige aktiver som investeringsejendomme end i fx statsobligationer, da afkastet herpå er lavt. Dette 

giver en højere investeringsinteresse samt et større aktivt ejendomsmarked29.  

Ved fastsættelsen af den risikofrie rente vurderes denne at kunne fastsættes som den danske 10-årige 

statsobligationsrente. Renten har fluktueret tæt på 0 %, og regnskabsudarbejder må derfor vurdere, 

om der skal indregnes en egentlig risikopræmie herfor, eller om forrentningskravet udelukkende skal 

indeholde markedsrisici og ejendomsspecifikke risici.   

I praksis bekræfter begge valuarer i sine interviews i bilag C, at de fastsætter forrentningskravet under 

ét og dermed ikke som særskilte procentsatser for hver enkelt risikotillæg. Det vurderes i forhold til 

den teoretiske tilgang stadig mest retvisende at fastsætte særskilte procentsatser for hvert enkelt 

risikoelement. Pr. 31. december 2015 var den 10-årige statsobligationsrente 0,92 %30. Denne rente 

vil blive anvendt som den risikofrie rente ved fastsættelsen af forrentningskravet for case-

ejendommen i afsnit 4.8.  

4.4 Markedsspecifikke risici  

Ved investering i ejendomme vil investor skulle kompenseres for de risici, der er ved at investere i 

ejendomsmarkedet frem for at investere i et risikofrit aktiv som den 10-årige statsobligation, hvilket 

blev gennemgået ovenfor. Disse risici kan opdeles i faktorer, der påvirker markedet generelt, men 

kan henføres direkte til ejendommen. Disse markedsspecifikke risici bliver gennemgået i dette afsnit, 

og ejendomsspecifikke risici, der kun vedrører ejendommen, vil blive gennemgået i afsnit 4.5. 

                                                 
29 Nybolig Erhverv (2016) s. 9 
30 Se bilag E 
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4.4.1 Markedslejeforventninger 

Markedslejen indgår i begge nutidsværdimetoders pengestrømme. Lejen skal estimeres for den 

fremtidige periode og vil være afhængig af udbud og efterspørgsel. Som tidligere nævnt må 

regnskabsudarbejder sikre, at risici ikke indregnes dobbelt ved dagsværdimåling. Stigningen i 

markedslejen, som direkte kan henføres til huslejekontraktens fastsatte stigning, indregnes i 

ejendommens pengestrømme, mens markedslejeforventningerne for udsving i markedet derimod kan 

indregnes i forrentningskravet.  

Der er utallige forhold, der påvirker udbuddet og efterspørgslen på ejendomsmarkedet. Det kan derfor 

virke umuligt at estimere, hvilken effekt den fremtidige markedsleje vil have. Her udsendes der en 

række markedsrapporter, som er nævnt tidligere. Disse er opdelt i både segmenter og geografiske 

områder. Disse rapporter siger kun noget om historisk udbud og efterspørgsel, men kommer dog med 

gode råd til de fremtidige tendenser i markedet.  

Revisor Jesper Jørgensen nævner, at ”det er værd at huske, når man kigger på ejendomme, at man 

ikke hænger sig for meget fast i det fysiske, dybest set, men mere ser, hvad det er for nogle lejere, du 

har i sådan en ejendom”.  

Investeringsejendommens lejeindtægter udgør en stor andel af ejendommens endelige dagsværdi. Det 

er derfor som regnskabsudarbejder vigtigt, at indtægterne estimeres med den fornødne omhu og 

kompetence.  

Regnskabsudarbejder må ind og overveje ejendommens beliggenhed, samt hvorvidt ejendommen kan 

genudlejes på et aktivt marked. Hvis ejendommen er beliggende i et roligt og forholdsvis sikkert og 

aktivt ejendomsmarked, vil risikopræmien for markedslejeforventningerne som udgangspunkt være 

lav. Hvis ejendommen i stedet er beliggende i et geografisk område med høje tomgangsprocenter, vil 

risikopræmien, som indregnes, være højere.  

4.4.2 Usikkerheden ved estimering af forrentningskravet  

I et stabilt ejendomsmarked, som ikke let påvirkes af små ændringer på markedet, vil det være 

nemmere for regnskabsudarbejder at estimere et forrentningskrav, da der er flere stabile data at basere 

sig på.  Forrentningskravet og markedsusikkerhederne hænger tæt sammen med, hvordan 

ejendomsmarkedet i det givne område ser ud. Er det et pålideligt og transparent marked,  hvor der er 
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gode tilgængelige markedsanalyser, vil investor ikke stille krav om et højere forrentningskrav31. Er 

markedet derimod meget volatilt, og har markedsdeltagerne ikke mulighed for at opnå forståelse af 

ejendomsmarkedet, vil dette tale for et højere forrentningskrav. I Danmark er markedet kendt for at 

være meget åbent og pålideligt. Effekten på forrentningskravet vurderes derfor at være lav som følge 

af det gode danske ejendomsmarked.  

4.4.3 Infrastrukturelle og demografiske forhold  

En god beliggenhed betyder meget for en ejendoms dagsværdi. Markedsdeltagerens opfattelse af god 

beliggenhed vil ændre sig over tid. Dette hænger tæt sammen med, hvilke infrastrukturelle ændringer 

der sker i samfundet.  

Transportmuligheder til og fra ejendommen har en stor betydning, da disse hænger tæt sammen med 

de fremtidige udlejningsmuligheder. En investeringsejendom, der udlejes til kontorer, skal være nemt 

tilgængeligt for både medarbejdere og kunder. Det kan derfor ofte være en fordel at lokalisere 

kontorerne i nærheden af gode transportmuligheder. Transportmuligheder kan ændre sig hastigt. Fx 

ses det ved etableringen af metroen i København henover de seneste 15 år, at områder som Vanløse 

og Amager er blevet langt mere attraktive at etablere sig på.  

Fremtidsplanerne for den grund hvorpå investeringsejendommen ligger er ligeledes vigtige. 

Lokalplaner for et område er nemt tilgængelige, og mulige byudvidelser, vejetableringer mv. i 

nærområdet kan hermed vurderes.   

Det er vigtig som regnskabsudarbejder at vurdere, hvilke fremtidige infrastrukturelle ændringer der 

vil komme til at påvirke ejendomsmarkedet.  Effekten heraf vil ikke kunne aflæses eller estimeres 

direkte og vil i høj grad bygge på, hvad øvrige markedsaktører tillægger værdi samt kendskabet og 

erfaringen til ejendomsmarkedet.  

Ændringer i forbrugsmønstre, spiller en stor rolle for beliggenheden af en investeringsejendom. 

Stigningen i nethandel og it-kommunikation har betydet, at en virksomhed i dag i højere grad kan 

etablere sig i provinsen eller i ydrekanten af byerne og stadig tiltrække samme kundeportefølje. 

Salgskanalerne har ændret sig i forhold til for 20 år siden, og en stor del af alt salg foregår i dag over 

internettet.  

                                                 
31 Ejendomsforeningen Danmark (2013) s. 11  
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Forrentningskravet bliver også påvirket af eventuelle særindretninger i ejendommen. Er ejendommen 

tilpasset en produktionsvirksomhed, vil dette skabe en usikkerhed om, hvorvidt ejendommen kan 

lejes ud til produktion igen, da dette kan medføre store ombygningsomkostninger til anderledes 

produktionslinjer. Det er dermed relevant for regnskabsudarbejder at undersøge, hvilke krav nye 

virksomheder stiller til virksomhedslokaler samt tendenser i forbindelse med fx outsourcing.  

4.4.4 Økonomisk usikkerhed og politik  

Konjunktursituationen på markedet hænger tæt sammen med både forbrug og beskæftigelse. 

Udviklingen i et lands bruttonationalprodukt kan være en god indikator på konjunktursituationen.  

Ligger ejendommen i et marked med et stigende forbrug, vil det ofte medføre stigende efterspørgsel, 

der vil give udslag i muligheden for at opkræve en højere markedsleje32. Omvendt vil et faldende 

forbrug medføre, at tomgangsprocenten stiger, da der ikke er nogen efterspørgsel på markedet.  

En sund udvikling i både forbrug og ledighedsprocenter er essentiel i regnskabsudarbejderens 

vurdering af en ejendoms fremtidige muligheder. Et stabilt marked vil medføre, at risikotillægget ikke 

er så højt, som hvis fx ledighedsprocenten var høj.  

Finanskrisen og boligboblen, der ramte Danmark i 2008, havde derfor stor indvirkning på de risici, 

som investor skulle kompenseres for ved investering i ejendomsmarkedet. Der er i dag stadig lignende 

risici, men regnskabsudarbejder skal udelukkende forholde sig til de risici, der eksisterer pr. 

målingstidspunktet. Regnskabsudarbejder må forsøge at vurdere, hvorledes situationen er på 

ejendomsmarkedet og i den danske økonomi.  

De politiske beslutninger kan også have stor betydning for ejendomsmarkedet. Er det en stram eller 

lempelig finanspolitik, der føres? Vil der bliver bygget nye togbaner, som gavner udkantsområder? 

Eller vil der komme nye krav til bygningstyper og vedligehold, der medfører øgede omkostninger for 

alle ejendomsejere? Alle disse forhold vil påvirke en ejendoms fremtidige muligheder for udlejning.  

Regnskabsudarbejder må vurdere, hvad denne usikkerhed medfører i risikotillæg og må indregne 

dette i forrentningskravet.  

4.4.5 Ejendomsmarkedet generelt 

Ejendomsmarkedet er generelt kendetegnet som et illikvidt marked. Det betyder, at der ikke handles 

så ofte, samt at mængderne, der udbydes til salg, ofte er i store størrelser i forhold til fx investering i 

                                                 
32 Ejendomsforeningen Danmark (2013) s. 12 
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aktier eller obligationer. Aktiemarkedet kendetegnes som et likvidt marked, hvor den enkelte investor 

kan købe og sælge på alle tidspunkter, og i de mængder denne måtte ønske. Der er dermed ikke nogen 

illikviditetsrisiko forbundet ved aktiemarkedet. En investeringsejendom er oftest af en rimelig 

størrelse, og det kræver derfor ofte ekstern finansiering i en købssituation, hvilket er med til at øge 

illikviditetsrisikoen.   

Ejendommes salgsperioder er ofte langvarige. Under finanskrisen var der lange liggetider i 

forbindelse med ejendomssalg, hvilket medførte, at risikoen for tomgang steg, samtidigt med at 

bankernes villighed til at udlåne penge til investering faldt. Dette medfører tilsammen, at 

risikotillægget ved investering i en investerings-ejendom skulle kompensere for en højere risiko.   

Ovennævnte forhold medfører, at ejendomme ses som illikvide og derfor ikke kan omsættes til likvide 

midler hurtigt. Regnskabsudarbejder skal ved fastsættelsen af forrentningskravet derfor overveje 

ejendomsmarkedet pr. målingstidspunktet og vurdere, hvorvidt der er særlige risici forbundet hermed, 

som skal indregnes i forrentningskravet.  

4.5  Ejendomsspecifikke risici  

Udover de markedsmæssige forhold, som er gennemgået ovenfor, vil de forhold, der direkte påvirker 

ejendommen og dennes drift, også skulle overvejes, således at forrentningskravet kompenserer herfor. 

Ejendomsspecifikke risici betegnes som usystematiske risici, da de ikke kan aflæses direkte af 

hverken fortiden eller markedsanalyser. Det er risici, som udelukkende påvirker den enkelte 

investeringsejendom. Overvejelser vedrørende disse risici vil nedenfor blive vurderet.  

4.5.1 Lejernes bonitet  

Indtægterne fra lejemålene udgør, som tidligere nævnt, en stor andel af den endelige dagsværdi. Det 

er derfor vigtigt, at regnskabsudarbejder undersøger lejernes betalingsevne samt typen af lejere. 

Soliditeten hos lejeren er et af de elementer, valuar Arno Werner nævner som det vigtigste ved 

dagsværdimålingen, hvorfor denne risiko behandles først.  

For at estimere størrelsen på risikoen for lejernes bonitet, må regnskabsudarbejder se på de historiske 

oplysninger om betalingsevnen hos ejendommens nuværende lejere. For fremtidige lejere må der 

anlægges et skøn, og branchen, hvori lejerne opererer, må vurderes.  

Revisor Jesper Jørgensen påpeger vigtigheden af, at det ikke blot er en regnearksøvelse at lave 

dagsværdimålingen. Regnskabsudarbejder må vurdere de underliggende parametre, og som Jesper 

nævner ”en pizzaria-krone er ikke lige så meget værd som en A. P. Møller-krone”. Sådanne forhold 
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kan ikke direkte aflæses i et regneark, hvorfor regnskabsudarbejder må dokumentere de 

underliggende forudsætninger i forhold til lejernes betalingsevne samt typen af lejere.  

I forbindelse med dagsværdimålingen må det overvejes, om der skal indregnes til eventuelt tab på 

lejeindtægterne. Lejernes betalingsevne har derfor en sammenhæng til eventuelle fremtidige 

lejereguleringer samt afgivne lejerabatter. Hvis lejemålet er svært at udleje, kan udlejer ved 

indgåelsen af kontrakten være interesseret i at tilbyde en rabat over en årrække; en såkaldt trappeleje, 

hvor lejen er billigst i år et. Evnen til, hvorvidt lejer fremadrettet kan betale den stigende leje, må 

således også medtages i fastsættelsen af forrentningskravet.   

Regnskabsudarbejder må derfor vurdere, hvem ejendommen på balancedagen er udlejet til, 

kendskabet til lejerne og deres forretning, samt hvorvidt der tidligere har været problemer med 

indbetalinger. Valuar Jesper Anderson fortæller, at de altid ved dagsværdimåling specificerer den 

estimerede leje pr. lejer for her igennem at kunne estimere dagsværdien mest retvisende.  

Det er for lejerisikoen vigtig, at den ikke bliver indregnet dobbelt, således at der både indregnes tab i 

ejendommens pengestrømme samt medtages et risikotillæg herfor i forrentningskravet. I praksis 

indregnes lejernes bonitet sjældent i pengestrømmene, da estimeringen heraf vil være svær at 

underbygge, hvorfor risikoen normalt medtages som tillæg i forrentningskravet.  

4.5.2 Omkostninger  

Ejendommens omkostninger til både drift, vedligehold og administration er alle vigtige at estimere, 

da de påvirker ejendommens pengestrømme. Driftsomkostninger er ofte delt mellem lejer og udlejer, 

således at lejer har den primære andel. Driftsomkostninger vedrører normalt indvendig 

vedligeholdelse, forbrugsomkostninger, forsikringer, fællesomkostninger og ejendomsskatter33. Hvis 

der er tomgang i investeringsejendommen, vil driftsomkostningerne i stedet skulle afholdes af udlejer 

for det tomme lejemål. Disse bør derfor estimeres særskilt fra lejeindtægten.  

Udover ovennævnte driftsomkostninger vil der også være omkostninger til udvendig vedligeholdelse. 

Satser herfor er ikke faste og kan frit aftales mellem lejer og udlejer. Der er opsat nogle 

benchmarkniveauer, som regnskabsudarbejder kan anvende til inspiration. Valuar Jesper Anderson 

oplyser, at hvis det er muligt at få en byggeteknisk rapport, er dette det mest optimale, da 

                                                 
33 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 47 
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regnskabsudarbejder herved får mulighed for at få et estimat for, hvad vedligehold fremadrettet vil 

koste for investeringsejendommen.  

Den udvendige vedligeholdelse dækker over de omkostninger, der kræves, for at ejendommen kan 

fastholde sin vedligeholdelsesmæssige stand34. Herudover kan der opkræves vedligeholdelses-

omkostninger til fremtidige fornyelser som fx nyt tag eller ny facade. Omkostningerne hertil må 

vurderes særskilt for den specifikke ejendom, så her vil benchmarks ikke kunne anvendes.  

Lejer bliver ofte opkrævet et administrationsbidrag, som dækker over udlejers omkostninger til 

annoncering, viceværtordning mv. I praksis ses det ofte, at dette bidrag udgør en fast procentdel af 

huslejen og bliver opkrævet direkte sammen med lejen.  

Ved estimering af ejendommens omkostninger skal regnskabsudarbejder ikke kun tage udgangspunkt 

i de omkostninger, der pt. bliver opkrævet, da disse kan afvige væsentligt fra markedspriserne som 

følge af stordriftsfordele eller underpriser. Ved dagsværdimålingen skal omkostningerne derfor 

estimeres således, at de fastsættes ud fra en markedsdeltagers synspunkt.  

Selve omkostningerne indregnes i ejendommens pengestrømme, og risikoen  vedrørende 

usikkerheden af selve estimeringen medtages som et risikotillæg i det samlede forrentningskrav. 

Regnskabsudarbejder skal derfor klart skelne mellem, hvornår en risiko er indregnet i henholdsvis 

pengestrøm og forrentningskravet.  

4.5.3 Tomgangsprocenten 

Tomgang samt risikoen for ikke at kunne genudleje lejemålet må ligeledes estimeres. Her må 

regnskabsudarbejder forholde sig til, hvorvidt den ejendomstype, der måles til dagsværdi, vil kunne 

genudlejes, og hvorvidt andre finder ejendommens faciliteter brugbare.  

Regnskabsudarbejder kan søge inspiration i de tidligere nævnte markedsrapporter, som ofte oplyser 

tomgangsprocenter opdelt i geografiske segmenter. Regnskabsudarbejder må her kritisk vurdere, 

hvorvidt der er nogle specielle eller særlige kendetegn ved den aktuelle investeringsejendom, som 

gør, at ejendommen ikke direkte kan lægge sig op af de oplistede benchmark i markedsrapporterne. 

Et eksempel herpå kunne være, at til trods for at ejendommen ligger på det mondæne Østerbro, vil 

genudlejning ikke være nemt, hvis det er en produktionsejendom med dårlige parkeringsforhold.   

                                                 
34 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 52 
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Tomgangsprocenten hænger tæt sammen med lejekontrakten, og hvorvidt der er uopsigelighed heri. 

En ejendom med en uopsigelig femårig lejekontrakt vil give en stabil pengestrøm i 

udlejningsperioden og dermed en større sikkerhed ved estimeringen af pengestrømmene.  

Typen af lejere vil også have betydning ved estimeringen af tomgangsprocenter. Lejes der primært 

ud til restaurationsbranchen og kiosker, vil usikkerheden for tomgang være større end ved udlejning 

til kontorer. Udlejning til det offentlige vurderes at være en sikker udlejer, hvori hverken 

betalingsevne eller tomgang udgør en stor risiko35.  

Evnen til at tiltrække nye lejere må regnskabsudarbejder ligeledes vurdere, herunder ejendommens 

beliggenhed, muligheden for etablering af forskellige erhverv samt ejendommens fysiske tilstand.   

Tomgangslejen er en risiko, som regnskabsudarbejder skal tage højde for. Tomgangslejen kan 

nemmest indregnes i ejendommens pengestrømme, da det her er mest overskueligt at vurdere den 

estimerede tomgang ud fra de årlige samlede lejeindtægter frem for som et risikotillæg på 

forrentningskravet. I praksis fortæller valuar Jesper Anderson, at ofte indregnes strukturel tomgang 

ikke i pengestrømmene, men at risikoen i stedet medtages som et risikotillæg i forrentningskravet. I 

nogle tilfælde oplyser han, at der ikke indregnes strukturel tomgang, men at der tages forbehold herfor 

i vurderingen. 

Indregnes tomgangen,  må de identificerede forhold ovenfor overvejes, og regnskabsudarbejder må 

tage udgangspunkt i historiske data samt et generelt markedskendskab for herved at minimere brugen 

af skøn ved dagsværdimålingen.  

4.6 Valuarens indgangsvinkel  

Valuarens primære job er at værdiansætte ejendomme, hvad enten dette er i forbindelse med salg af 

ejendommen,  ved virksomhedsovertagelser eller ved indregning i årsregnskabet. Formålet med selve 

valuarvurderingen er derfor essentiel i forhold til dagsværdimålingen. Denne afhandling beskæftiger 

sig udelukkende med dagsværdimåling med henblik på indregning i årsregnskaber efter reglerne i 

IFRS. De fleste valuarer i Danmark arbejder under RICS36-standarderne; den såkaldte Red Book. 

Disse standarder er udarbejdet for at sikre, at reglerne under IFRS bliver overholdt. IFRS bliver 

således implicit overholdt, hvis dagsværdimålingen bliver opgjort i henhold til RICS’ Red Book. 

                                                 
35 Ejendomsforeningen Danmark (2013) s. 12 
36 Se anvendte forkortelser i afsnit 1.2.4 
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Nedenstående udtalelser og holdninger fra begge valuarer er indhentet via interviews. Disse fremgår 

af bilag C.  

For at kunne fastsætte et forrentningskrav er kendskabet til investeringsejendommen essentielt. 

Valuar Arno Werner fortæller, at han i 99 % af tilfældene altid besigtiger en ejendom, førend han 

foretager en dagsværdimåling heraf. Fastsættelsen af forrentningskravet kræver, som Arno påpeger, 

at man har fingeren på pulsen i det markedsområde, man agerer i. Erfaring fra andre salg i området 

kan således være en god indikator for et forrentningskrav, og hertil skal så tillægges 

investeringsejendommens særlige karakteristika. Valuar Jesper Anderson påpeger ligeledes, at 

markedsdata er alpha og omega i forbindelse med dagsværdimåling. Han fortæller, at anvendte 

markedsdata vedrørende sammenlignelige transaktioner kommer fra deres interne database, som 

virksomheden har opbygget gennem sit lange virke i markedet. Markedsdataene bliver anvendt til at 

understøtte de antagelser, han gør sig i forhold til fastsættelse af både forrentningskrav  og 

pengestrømme. De hjælper ham til at kunne forsvare sin dagsværdimåling så objektivt som muligt 

samt at kunne sikre, at dagsværdimålingen sker ved anvendelse af flest mulige observerbare input, 

som standarden foreskriver.  

Forrentningskravet indeholder som gennemgået ovenfor en lang række forskellige risikoelementer. I 

forbindelse med fastsættelsen af forrentningskravet fortæller Arno, at han ofte søger inspiration i 

sammenlignelige ejendomme i samme område, hvis dette er muligt, men at det kræver, at købekraften 

og efterspørgslen også er sammenlignelig. Kvadratmeterpriser i området nævner Arno ligeledes som 

et godt sammenligningsgrundlag ved dagsværdimålingen.   

Begge valuarer bekræfter, at ved fastsættelsen af forrentningskravet sker denne ikke nær så stringent 

i praksis som teorien foreskriver, hvor forrentningskravet opdeles i et risikofrit-, markedsspecifikt- 

og ejendomsspecifikt element. Jesper Anderson nævner, at standardafkastet kommer fra markedet, 

men at han ved sin risikovurdering af ejendommen får beskrevet alle de risikofaktorer, som gør, at 

forrentningskravet for den specifikke ejendom skal afvige fra det generelle markedsafkast.   

I forhold til skøn nævner Arno vigtigheden af, at de data, dagsværdimålingen består af, skal være 

valide, hvorfor begge valuarer ved målinger forsøger at eliminere subjektivitet og skøn mest muligt. 

Derudover nævner Arno, at valuarerne arbejder efter et forsigtighedsprincip, hvorfor de har et 

”tidslack” i forhold til justeringer i forrentningskrav fx i forbindelse med begyndende boligbobler. 

Jesper Anderson bekræfter dette og nævner yderligere, at de forsøger at tilpasse sig markedet så 

hurtigt, som det kan lade sig gøre. Han nævner, at denne tilpasning primært sker ud fra mængden af 
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lignende transaktioner, som er foregået på regulær vis mellem kyndige uafhængige parter, som kender 

markedet. Ekstraordinære transaktioner sorteres dermed fra, da disse ikke kan skabe evidens for 

fremtidige dagsværdimålinger.  

Et vigtigt forhold bag fastsættelsen af forrentningskravet, som både Arne Werner og Jesper Anderson 

nævner, er erfaring og mavefornemmelse. Vigtigheden af at være erfaren udspiller sig også i forhold 

til vidensdeling og sparring i branchen på tværs for herigennem at dygtiggøre sig og sikre en større 

transparens i markedet. Adgangen til markedsdata er essentiel i forhold til fastsættelsen af 

forrentningskrav og pengestrømme. Ejendommens dagsværdi kan ikke baseres på markedsdata alene, 

da kun forhold, der direkte kan henføres til investeringsejendommen, må medregnes, som teorien 

foreskriver. Begge valuarer er opmærksomme herpå og bruger derfor primært markedsdata til at 

underbygge de forudsætninger, de opstiller for ejendommen, for herigennem at sikre en høj validitet.  

I forhold til kvalitetssikring af den foretagne dagsværdimåling fortæller begge valuarer, at der altid 

er to valuarer inde over en dagsværdimåling, og at de løbende søger sparring inden den endelige 

værdifastsættelse for herigennem at sikre både kvalitet og objektivitet. Objektiviteten sikres ligeledes 

ved, at valuarernes aflønning i forhold til valuarvurderingen altid er uafhængig af den fastsatte 

dagsværdi, oplyser valuar Jesper Anderson.  

Begge de interviewede valuarer oplyser, at de gældende regler og den brede ramme i forhold til 

dagsværdimåling ikke bør standardiseres yderligere, sker dette vil regnskabsudarbejder miste den 

mulighed, der er for at tilpasse modellen til den specifikke ejendom. De er derfor skeptiske over for 

eventuelle fremtidige standardiseringer.  

4.7 Revisors indgangsvinkel  

Revisor skal ikke selv fastlægge et forrentningskrav men skal ved sin revision vurdere det 

forrentningskrav, regnskabsudarbejder har anvendt ved fastlæggelsen af dagsværdien af deres 

investeringsejendomme. Nedenstående udtalelser og holdninger fra ejendomsrevisor er indhentet via 

interview. Dette fremgår af bilag C.  

I forhold til regnskabsudarbejderens fastsættelse af forrentningskrav uddyber revisor Jesper 

Jørgensen vigtigheden af, at forrentningskravet bliver fastsat med den samme opgørelsesmetode og 

efter de samme principper. Han siger, ”kontinuiteten er med til at sikre, at der er en rød tråd. Det er 

jo derfor man i det hele taget har et kontinuitetsprincip, når vi laver årsregnskab”. Herved kan revisor 
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nemmere forholde sig til, hvorledes nye informationer er indregnet i dagsværdimålingen, og 

eventuelle udviklingstrends bliver således ikke sløret. 

Revisor er underlagt pligten til at være offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette betyder, at revisor 

skal sikre sig, at alle relevante interessenter bliver tilgodeset ved dagsværdimålingen. At være 

offentlighedens tillidsrepræsentant hænger tæt sammen med, at revisor skal sikre, at dagsværdien 

bliver fastsat ud fra en markedsdeltagers perspektiv. Det er således væsentligt ved revisionen at sikre, 

at det forrentningskrav, der anvendes, også ville anvendes af en markedsdeltager.  

Jesper påpeger også vigtigheden af at have et bredt kendskab til ejendomsmarkedet og erfaringer 

inden for dagsværdimåling. Har revisor dette, bliver revisor i stand til at udfordre ledelsen på de skøn, 

der anlægges ved fastsættelsen af både forrentningskrav og pengestrømme, samt hvorvidt disse er 

fastsat ud fra en markedsdeltagers perspektiv. Jesper fastslår, at kendskabet til markedet og den 

professionelle dømmekraft bedst opnås gennem erfaring.  

Ved revisionen af kundens dagsværdimåling sammenholdes kundens anvendte input med eksterne 

markedsdata fra anerkendte kilder som fx Sadolin Aalbæk og Colliers, som Jesper vurderer er 

troværdige spillere på markedet. Herigennem bliver han i stand til kritisk at forholde sig til 

forrentningskravet og kundens dagsværdimåling.  

Revisionsmæssigt vurderer Jesper, at den største udfordring ved revision af dagsværdimålinger er 

forrentningskravet, da denne faktor er subjektiv. Han siger, at uanset hvad der eksisterer af 

markedsrapporter og lignende, kan revisor ikke slå forrentningskravet op nogen steder. Han forklarer, 

at det her gælder om på bedst mulig måde at gøre subjektiviteten så objektiv som overhovedet muligt. 

Ved ændringer i forrentningskravet i både op- og nedadgående retning kræver Jesper, at disse 

ændringer kan dokumenteres af regnskabsudarbejder, således at forrentningskravet ikke bliver ændret 

ukritisk, samt at der er belæg for udviklingen i  forrentningskravet for hver enkel ejendom.  

Revisors rolle er således primært at udfordre regnskabsudarbejder på de anvendte forudsætninger og 

sikre at disse er valide og objektive for herigennem at sikre, at det aflagte årsregnskab udviser et 

retvisende billede.  

4.8 Fastsættelse af forrentningskrav for case-ejendom  

Ovenfor er de forhold, der bør estimeres og overvejes ved fastsættelsen af forrentningskravet blevet 

vurderet. For at kunne opgøre dagsværdien af den fiktive case-ejendom, gennemgået i afsnit 3, vil 

der i dette afsnit blive fastsat et forrentningskrav. Dette forrentningskrav vil blive anvendt i de 
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kommende afsnit til beregningen af dagsværdi ved anvendelsen af DCF-modellen og den 

afkastbaserede model.  

Den risikofrie rente blev i afsnit 4.3 estimeret til at svare til den 10-årige statsobligationsrente. Denne 

var 0,92 % pr. 31.12.2015 og anvendes uden tilpasninger på case-ejendommen som risikofrit element.  

4.8.1 Markedsspecifikke risici  

Markedsmæssige forhold, som bør overvejes for case-ejendommen, bliver nedenfor behandlet.  

Markedslejeforventningerne forventes for case-ejendommen at være stabile, og dermed udgør de ikke 

et væsentligt risikoelement. Huslejen reguleres årligt og vurderes at svare til markedsniveau, hvorfor 

regnskabsudarbejder ikke skal foretage en korrektion ved fastsættelsen af forrentningskravet eller 

pengestrømme.  

Case-ejendommen er beliggende uden for Roskilde-bykerne. Beliggenheden giver gode 

transportmuligheder med både tog, bus og bil. Området, hvori ejendommen er beliggende, er 

kendetegnet som et erhvervsområde. Dermed vurderes at der ikke skal indlægges et særligt 

risikotillæg for beliggenhed.  

Der har i markedet omkring Region Sjælland været en stigende efterspørgsel efter boliglejemål37. 

Dette har medført en tendens til, at erhvervsejendomme blev konverteret til boligejendomme, hvis 

dette var muligt. Regnskabsudarbejder må derfor vurdere, hvorvidt den fiktive case-ejendom vil 

kunne anvendes til boligudlejning for herved at sikre den bedste anvendelse af ejendommen, som  

IFRS 13 foreskriver. I forhold til den bedste anvendelse af ejendommen nævner valuar Arno Werner, 

at hvis det kan betale sig at jævne ejendommen med jorden, fordi der kan opføres noget andet på 

grunden, som giver en højere dagsværdi, må dette indlægges som forudsætning ved 

dagsværdimålingen, således at kravet om bedste anvendelse overholdes.   

Case-ejendommen er beliggende ud til en stor trafikeret vej i et erhvervsområde. Det vurderes derfor, 

at ejendommen ikke bedre kan anvendes til boliglejemål. Ved fastsættelsen af dagsværdien 

forudsættes det således, at ejendommen fremadrettet anvendes til kontorudlejning.  

                                                 
37 Nybolig Erhverv (2016) s. 20  
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Ejendomsmarkedet er siden finanskrisen igen steget i antallet af transaktioner, og både private og 

internationale investorer ønsker at udnytte de lave renter, som lige nu er særdeles attraktive på det 

danske marked38. Dette er medvirkende til at sikre et aktivt marked for case-ejendommen. 

Markedsrapporten39 nævner yderligere, at flere ældre erhvervsejendomme bliver fravalgt på grund af 

en ejendoms alder, da mange erhvervsvirksomheder i dag i højere grad ønsker nybyggeri. Denne 

risiko skal indregnes i forrentningskravet, således at investor bliver kompenseret for, at ejendommen 

eventuelt står over for en større tomgangsleje end nyere lignende investerings-ejendomme.   

Baseret på de ovenfor gennemgåede forhold vedrørende markedsrisici fastsættes et forrentningskrav 

på 3 %. Dette fastsættes på baggrund af investeringsejendommens begrænsede anvendelses-

muligheder til andet end kontor, at ejendommen er af ældre karakter,  samt den stigende efterspørgsel 

efter boliglejemål frem for kontorudlejning.  

4.8.2 Ejendomsspecifikke risici  

Case-ejendommen har historisk set ikke haft udfordringer med lejernes betalingsevne, og dette 

vurderes fremadrettet at gøre sig gældende. Udlejer foretager inden udlejning et baggrundstjek af de 

kommende lejeres økonomi og har tre måneders depositum til sikkerhed. Lejen pr. m2 er fastsat til 

900 kr. om året uden vedligeholdelsesomkostninger. Dette vurderes at ligge på niveau med øvrige 

ejendomme i Roskilde40.  

Case-ejendommen er som nævnt i afsnit 3 en ældre ejendom, som der er vedligeholdt godt i tidens 

løb. Omkostningerne til administration og vedligehold vurderes at ligge på markedsniveau, hvorfor 

der ikke skal kompenseres særskilt herfor. Derudover henlægges der i lejen til den kommende 

renovering af parkeringsanlægget.  

Ejendommens tomgangsprocent er fastsat i afsnit 3. Denne er fastsat til 4,2 %, hvilket indregnes i 

ejendommens pengestrømme og derfor ikke medtages i forrentningskravet.  

Da case-ejendommen ikke vil være egnet til boligudlejning, og en ombygning til en 

produktionsejendom vurderes at være omkostningsfuld og ikke sikre bedste anvendelse, giver dette 

                                                 
38 Nybolig Erhverv (2016) s. 2 
39 Nybolig Erhverv (2016) s. 20  
40 Collier MarkedsPULS, 2. kvt. 2016 s. 2. Standard kontorejendomme har årlig husleje på 900 kr. pr. m2.  
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ejendommen begrænsede muligheder for at blive udnyttet til andet end kontorudlejning. Denne risiko 

bliver således indregnet i forrentningskravet.  

Baseret på de ovennævnte specifikke risici for ejendommen estimeres et risikotillæg på 3,33 % herfor. 

Dette skal ses som et udtryk for, at case-ejendommen har begrænsede muligheder for andet end 

kontorudlejning, samt at det er en ældre ejendom, der har højere vedligeholdelsesomkostninger end 

nybyggeri.  

Der fastsættes samlet ét forrentningskrav for case-ejendommen baseret på ovenstående tre 

risikokategorier, der er lagt sammen, således at der opnås et samlet forrentningskrav på 7,25 % for 

den fiktive case-ejendom. Dette forrentningskrav anvendes i begge indkomstmodeller, som 

analyseres i afsnit 6 og 7. I DCF-modellen vil det være forrentningskravet i terminalåret, hvilket 

gennemgås nærmere i afsnit 6.3 og afsnit 6.5. I den afkastbaserede model vil det være, det 

forrentningskrav der anvendes i fase 2.  

I teorien vil en ejendom kun have én dagsværdi, uanset hvilken indkomstmetode der anvendes. De to 

modeller vil således kompensere investor for de samme risici på forskellige måder. Det fastsatte 

forrentningskrav vil blive anvendt ved dagsværdimålingen, og følsomheden ved ændringer i 

forrentningskravet vil blive behandlet i afsnit 8.2.  

Baseret på ovenstående vurdering af, hvilke risici der skal overvejes ved opgørelsen af 

forrentningskravet, vurderes underspørgsmål E at være besvaret, som havde til hensigt at besvare, 

hvorledes forrentningskravet opgøres.  

5. Introduktion til dagsværdiberegningen  

Dagsværdimålingen af en investeringsejendom kan foretages ved hjælp af en lang række forskellige 

værdiansættelsesmodeller.  

DCF-modellen og den afkastbaserede model er valgt, da begge modeller ofte anvendes i praksis. 

Dette har begge valuarer ligeledes bekræftet i de indhentede interviews i bilag C.   

Modellerne er bygget op over en pengestrøm, der tilbagediskonteres med et forrentningskrav. Der er 

således reelt kun to elementer i modellerne; forrentningskravet og pengestrømmene. 

Forudsætningerne bag disse to elementer er af afgørende betydning for den endelige dagsværdi. Dette 

påpeger revisor Jesper Jørgensen også og siger: ”forstår jeg budgettet på den her ejendom, både i 
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historisk perspektiv men også fremad og forstår jeg forrentningskravet, så er resten jo ren 

matematik”.  

Begge modeller vil tage udgangspunkt i den fiktive case-ejendom, der er beskrevet i afsnit 3. 

Derudover vil forrentningskravet fastsat i afsnit 4.8 blive anvendt i begge modeller.  

Ved fastsættelsen af både pengestrømme og forrentningskrav, fastsættes disse før skat, da skatten 

vurderes at være virksomhedsspecifik, og dermed ikke udtrykke en markedsbaseret måling. 

Hver værdiansættelsesmetode vil i afsnit 6 og 7 først blive gennemgået på et overordnet plan. Herefter 

vil de givne forudsætninger for case-ejendommen blive lagt til grund for at estimere dagsværdien. 

Analysen vil beskæftige sig med, hvilke overvejelser regnskabsudarbejder skal lægge til grund ved 

estimeringen af en dagsværdi i en statisk model.  

I afsnit 8 vil begge modellers følsomheder blive analyseret for herved at vurdere følsomheden, i 

forhold til at give et retvisende billede.    

6. DCF-modellen  

6.1 Formål og anvendelse af DCF-modellen  

DCF-modellen er en nutidsværdimetode, der ved hjælp af tilbagediskontering  af frie pengestrømme 

estimerer værdien af et aktiv. I denne afhandling vil modellen estimere dagsværdien af en fiktiv 

investeringsejendom.  

Modellen arbejder med tre typer af pengestrømme; drifts-, investerings- og finansierings-

pengestrømme. Disse tre pengestrømme skaber tilsammen et aktivs frie pengestrømme.  

Da dagsværdimålingen efter IFRS 13 skal tage udgangspunkt i en markedsdeltagers perspektiv og 

dermed ikke være virksomhedsspecifik, kræves det, at regnskabsudarbejder ikke medtager 

pengestrømme fra finansieringsaktiviteten, da disse pengestrømme afhænger af markedsdeltagers 

præferencer samt muligheden for at opnå finansiering41. Dette betyder også, at forrentningskravet 

ikke skal indeholde en forrentning af gælden og dermed ikke bliver et udtryk for en vægtet 

kapitalomkostning.  

                                                 
41 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 23 
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DCF-modellen kan opdeles i fem trin, som nedenfor kronologisk vil blive anvendt til at estimere 

dagsværdien.    

6.2 Trin 1 – Estimering af pengestrømme i budgetperioden  

Første trin i DCF-modellen er at estimere case-ejendommens frie pengestrømme. Som nævnt ovenfor 

skal kun de pengestrømme, der vedrører ejendommens drift og investering, medtages.  

Ved pengestrømme fra driften forstås alle de indtægter og udgifter, der er med i ejendommens 

ordinære  drift. Dette gælder således alle lejeindtægter og andre indtægter, fx parkeringspladsleje, 

samt alle omkostninger, der ikke er afholdt direkte af lejer, fx skatter, administration og vedligehold. 

Indtægterne fra den fiktive case-ejendom består af huslejeindtægter, som er estimeret til 900 kr. pr. 

m2 pr. år og indtægter fra udlejning af parkeringsareal.  

Deposita udgøres af tre måneders husleje, som forrentes med 2 % årligt. Det er de færreste ejendomme 

hvor, der ikke opkræves depositum, hvorfor dette er medtaget ved dagsværdimålingen for at sikre det 

retvisende billede.  

Lejeindtægten er ikke specificeret pr. lejer, da hvert lejemål har identiske lejeindtægter. Hvis disse 

var forskellige, bør regnskabsudarbejder ved dagsværdimålingen specificere lejeindtægten pr. lejer.  

DCF-modellen giver mulighed for at opgøre et præcist og detaljeret pengestrømsforløb, derfor er det 

fordelagtig at specificere alle indtægter og omkostninger brutto, således at hver post vises særskilt, 

hvis dette er muligt.  

Tomgangsprocenten er fastsat til at udgøre 4,2 % i budgetperioden, jf. afsnit 3.2. 

Tomgangsomkostningen bliver beregnet som en procentandel af lejeindtægten og fratrækkes i 

ejendommens indtægtsgrundlag. Tomgangsprocenten for kontorejendomme i Roskilde og Køge var 

i 1. kvartal af 2016 mellem 4-6 %42, hvorfor en tomgangsprocent på 4,2 % vurderes at være et 

passende skøn. Når en investeringsejendom har tomgang, vil dette medføre, at nogle 

ejendomsomkostninger ikke kan faktureres direkte videre til lejerne men i stedet skal afholdes af 

udlejer. Disse omkostninger dækker fx omkostninger til administration, genudlejningsomkostninger 

og driftsomkostninger vedrørende de tomme lejemål. Pengestrømme bør estimeres så præcist som 

muligt, hvorfor alle relevante omkostninger medtages. Ved tomgang forventes det således, at der 

hvert år er 10 t.kr. i genudlejningsomkostninger, samt at en andel af drifts-, administration- og 

                                                 
42 Nybolig Erhverv (2016) s. 34  
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vedligeholdelsesomkostningerne tilfalder udlejer, som skal betale disse. Denne andel af fastsat til at 

udgøre 3,5 %, da det må forventes at driftsomkostningerne er lavere ved tomgang, hvorfor der ikke 

indregnes 4,2 %. Der indregnes derfor en strukturel tomgangsomkostning i ejendommens 

pengestrømme.  

Omkostningerne fra ejendommen udgøres af drifts-, administrations- og vedligeholdelses-

omkostninger. Driftsudgifter er estimeret til at udgøre 50 t.kr. om året, som årligt reguleres med 

inflationen. Administrationsomkostninger udgør 1,5 %, af den til enhver tid gældende husleje. 

Vedrørende vedligeholdelsesomkostningerne vurderer valuar Jesper Anderson, at en sats på mellem 

40-60 kr. pr. m2 er standard for kontorejendomme. En sats på 55 kr. pr. m2 er anvendt ved 

dagsværdimålingen, da case-ejendommen er af ældre karakter og derfor må formodes at være dyrere 

at vedligeholde. Satsen er sat til årligt at stige med inflationen. Satsen til vedligehold vil svinge efter 

ejendomstypen og må derfor i praksis estimeres ud fra ejendommens tilstand og generelle behov for 

vedligehold.  

Den årlige inflation er fastsat til 1,77 %, da dette svarer til den gennemsnitlige inflation i Danmark 

for de seneste 10 år43. Inflationen tillægges forrentningskravet ved tilbagediskonteringen af 

pengestrømmene i DCF-modellen. Dette gøres da de opstillede pengestrømme er nominelle, og derfor 

omfatter inflationens virkninger. Havde de estimerede pengestrømme i stedet være reelle, ville et 

forrentningskrav uden inflation skulle være anvendt, jf. IFRS B14.d. 

Ejendommens frie pengestrømme skal også indeholde pengestrømme fra investeringer. 

Pengestrømme fra investeringer kan defineres som større anlægsomkostninger, der medfører en 

forøgelse af ejendommens værdi enten i form af højere lejeindtægter eller et større 

indtægtsgrundlag44. Tidligere måtte en dagsværdimåling, der anvendes til indregning i et årsregnskab,  

ikke afspejle fremtidige anlægsinvesteringer, jf. IAS 40.51. Denne regel er nu ophævet, og fremtidige 

anlægsinvesteringer må således gerne medtages ved dagsværdimålingen. Anlægsinvesteringerne skal 

stadig fastsættes ud fra en markedsbaseret tilgang, og må ikke være virksomhedsspecifikke.   

Anlægsprojektet vedrørende parkeringspladsen i år to vurderes at være markedsbaseret, hvorfor 

anlægsprojektet medtages ved dagsværdimålingen. Omkostningerne til projektet er estimeret til at 

udgøre 500 t.kr., hvilket vurderes at være sandsynligt. Indtægten fra de 14 nye parkeringspladser 

                                                 
43 Se bilag F for beregningen heraf 
44 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 54 
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vurderes ligeledes at være sandsynlig og retvisende, hvorfor både indtægterne og omkostningerne 

medregnes i pengestrømmene for investeringsejendommen. Lejeindtægterne fra parkeringspladsen 

reguleres årligt med inflationen.  

Pengestrømmene skal opdeles i en budgetperiode og i en terminalperiode. Budgetperioden betegnes 

som den periode, hvori der er særlige forhold vedrørende ejendommen, der skal korrigeres for. 

Budgetperioden varer således indtil, at de frie pengestrømme fra ejendommens drift er stabiliseret45.  

I praksis anvendes ofte en 10-årig budgetperiode, førend det vurderes, at de frie pengestrømme er 

stabiliseret. For at skabe størst sammenhæng mellem teori og praksis anvendes der ved 

dagsværdimålingen en 10-årig budgetperiode.  

De fastlagte indtægter og omkostninger vurderes at være på markedsvilkår, hvorfor der ikke estimeres 

eventuelle skyggeposter46, som skal vise den reelle markedsværdi. Hvis de nuværende lejeindtægter 

ikke havde været på markedsvilkår, ville det være nødvendigt for regnskabsudarbejder at føre en 

skyggekonto for herved at kunne fastsætte den reelle markedsleje i terminalperioden på 

markedsvilkår. Terminalperioden gennemgås nærmere nedenfor.    

6.3 Trin 2 – Tilbagediskontering af pengestrømmene i budgetperioden  

I foregående afsnit blev de frie pengestrømme i budgetperioden fastlagt. DCF-modellen bygger på 

nutidsværdien af disse pengestrømme, hvorfor disse skal tilbagediskonteres med en 

diskonteringsfaktor. Denne bliver fastsat på baggrund af forrentningskravet, fastsat til 7,25 % i afsnit 

4.8.2, og inflationen på 1,77 % fastlagt i foregående afsnit.  

For en korrekt fastsættelse af dagsværdien må regnskabsudarbejder vurdere, hvornår 

pengestrømmene forfalder på året. I den afkastbaserede model, som bliver gennemgået i afsnit 7, 

forudsættes det, at pengestrømmene forfalder ultimo året. For at kunne sammenholde de to modeller 

forudsættes det i DCF-modellen, at pengestrømmene ligeledes forfalder ultimo hvert år. Dette 

medfører, at den frie pengestrøm i år et, skal tilbagediskonteres et år, den frie pengestrøm i år to, med 

to år og så fremdeles.  

                                                 
45 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 27 
46 Skyggeposter viser de reelle markedsværdier i budgetperioden, såfremt de faktiske pengestrømme afviger herfra fx 

pga. uopsigelige lejekontrakter eller trappelejeaftaler. Skyggeposten bruges til at estimere markedsværdien i 

terminalperioden, hvor pengestrømmene skal være stabiliseret samt på markedsvilkår.  
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Baseret på afsnit 6.2 fremkommer nedenstående indtægter og omkostninger for budgetperioden.  

Der er beregnet en diskonteringsfaktor for hvert år baseret på nedenstående formel.  

𝐷𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = (1 + 𝑟)−𝑛 

Hvor r er lig med forrentningskravet på 7,25 %, tillagt inflationen på 1,77 % og n er antal år.   

Frie 

pengestrømme 
Indtægter Omkostninger 

Diskonterings-

faktor47 

 

Tilbagediskonteret   

værdi 

 

År 1  2.033.022 203.545 0,9173 1.678.111 

År 2 2.069.006 706.971 0,8414 1.145.978 

År 3 2.192.628 210.457 0,7718 1.529.757 

År 4 2.231.437 214.005 0,7079 1.428.151 

År 5 2.270.934 217.616 0,6493 1.333.292 

År 6 2.311.129 221.291 0,5956 1.244.731 

År 7 2.352.036 225.031 0,5463 1.162.051 

År 8 2.393.667 228.837 0,5011 1.084.862 

År 9 2.436.035 232.710 0,4597 1.012.798 

År 10 2.479.153 236.652 0,4216 945.520 

      
Samlet sum 12.565.253 

 

Den fiktive case-ejendoms dagsværdi for budgetperioden estimeres baseret på ovenstående til at være 

12.565 t.kr.  

6.4 Trin 3 – Estimering af terminalværdi  

Indtægter og omkostninger i terminalåret skal svare til investeringsejendommens stabiliserede 

pengestrøm. Regnskabsudarbejder må derfor overveje, hvorledes disse pengestrømme skal estimeres. 

Regnskabsudarbejder må her forholde sig til, hvorvidt en gennemsnitsbetragtning, en fremskrevet 

værdi eller en anden metode vil være mest retvisende for at vise en stabiliseret pengestrøm.  

Værdierne i terminalperioden skal være på markedsvilkår. Det er derfor af stor betydning, at 

eventuelle forskelle fra pengestrømmene i budgetperioden reguleres således, at det er de 

                                                 
47 Diskonteringsfaktoren er kun vist med fire decimaler, hvorfor tilbagediskonteret værdi ikke præcist kan efterregnes 

uden mindre afvigelser. 
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markedsmæssige pengestrømme, der estimeres i terminalperioden. Terminalværdien har stor 

betydning i DCF-modellen og vil ofte udgøre 50-60 % af den samlede dagsværdi. Det er derfor 

vigtigt, at de forudsætninger og antagelser regnskabsudarbejder anvender til estimeringen, er 

velbegrundede og underbygget af valide data.  Da det ikke er muligt at forudsige fremtiden, må 

værdierne i terminalperioden i en vis grad baseres på regnskabsudarbejderens bedste skøn.  

I det følgende estimeres den fiktive case-ejendoms pengestrømme i terminalåret.  

Huslejeindtægterne er ovenfor vurderet at være på markedsvilkår, hvorfor lejeindtægten i terminalåret 

fastsættes som lejeindtægten i år 10 tillagt inflationen på 1,77 %. Deposita forudsættes uændrede i 

terminalåret i forhold til budgetperioden, og disse vil stadig blive forrentet med 2 % årligt.  

Der anvendes den samme sats for inflation i terminalåret, som der er anvendt i budgetperioden. Den 

Europæiske Centralbank har som langsigtet inflationsmål; at have en årlig inflation på 2 %48. En 

højere vækstrate end dette vurderes derfor ikke at være opnåelig. Der er i terminalåret derfor anvendt 

den gennemsnitlige inflationsrate for de sidste 10 år, som er på 1,77 %49. Den Europæiske 

Centralbank har udarbejdet en oversigt over inflationen i EU i perioden 2000 til 2015, som ses 

nedenfor. 

 

Figur 3, http://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html, 

                                                 
48 http://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html 
49 Se afsnit 6.2 for beregning og gennemgang heraf  

http://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html
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Denne graf viser en gennemsnitlig inflationsrate i EU på 1,75 % for hele perioden. Dermed vurderes 

den estimerede inflationsrate på 1,77 % at være retvisende i terminalperioden.  

Indtægter og omkostninger ses nedenfor skematisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomgangsprocenten var i budgetperioden 4,2 %. På lang sigt vurderes den fiktive case-ejendom at 

have en tomgangsprocent på 4 %, hvilket svarer til, at ejendommen står tom i et år ud af en periode 

på 25 år.  

Omkostningerne skal ligeledes være stabiliseret i terminalåret. Omkostningerne blev i 

budgetperioden årligt reguleret med inflationen med undtagelse af omkostningerne til genudlejning. 

I terminalåret forventes det, at omkostningerne fra budgetperioden fremskrives med inflationen på 

1,77 % for de omkostninger, der ligeledes blev fremskrevet i budgetperioden. Omkostningerne til 

genudlejning sættes op med 2 t.kr., således at disse udgør 12 t.kr. om året i terminalåret. Andelen af 

drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fastholdes til 3,5 %.  

Satsen for vedligehold fremskrives ligeledes med inflationen, da dette vurderes at give det mest 

retvisende billede. I terminalåret udgør satsen således ca. 66 kr. pr. m2. 

Terminalår  Beløb i kr. 

Lejeindtægter 2.145.212 

Parkeringsindtægter  457.645 

Tomgang  -85.808 

Forrentning deposita 10.297 

Indtægter 2.527.346 

    

Driftsudgifter  -59.590 

Administration  -32.178 

Tomgangsomkostninger  -19.800 

Løbende vedligehold -131.096 

Planlagt vedligehold  -50.000 

Omkostninger -292.664 

    

Frie pengestrømme  2.234.682 
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Planlagt investering i p-pladser udgør 500 t.kr. i år to. Da investeringsejendommen stand ikke kan 

holde uden vedligehold i terminalperioden, fastsættes disse omkostninger til 50 t.kr. årligt, som skal 

dække de fremtidige omkostninger til reparationer samt planlagt vedligehold.  

6.5 Trin 4 – Tilbagediskontering af terminalværdi  

For at kunne tilbagediskontere pengestrømmene i terminalåret må regnskabsudarbejder vurdere, 

hvorvidt forrentningskravet fra budgetperioden ligeledes skal anvendes i terminalåret. 

Regnskabsudarbejder må overveje, om der er fundamentale ændringer i ejendommens risiko i 

terminalåret i forhold til budgetperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, vil forrentningskravet i 

budgetperiode og terminalår være ens.  

Forrentningskravet i terminalåret vurderes at være lig med forrentningskravet i budgetperioden, da 

der ikke ved den fiktive case-ejendom vurderes at være forhold, der ændrer ejendommens 

underliggende risikoprofil.  

Den tilbagediskonterede værdi af terminalåret beregnes i to trin:  

1. Fastsættelsen af terminalværdien  

2. Nutidsværdien af terminalværdien  

Terminalårets pengestrømme er stabiliserede, og for at beregne terminalværdien skal den frie 

pengestrøm i terminalåret kapitaliseres med det fastsatte forrentningskrav, hvilket udgør 7,25 %, jf. 

afsnit 4.8.2. Beregningen foretages ud fra nedenstående formel:  

𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
𝐹𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙å𝑟

𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Herefter fremkommer en terminalværdi på: 30.823 t.kr., som er første trin i beregningen.  

Denne terminalværdi skal herefter omregnes til nutidsværdi ved at tilbagediskontere terminalværdien. 

Beregningen foretages ud fra følgende formel:  

𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖

(1 + 𝑟)^𝑛
 

Forrentningskravet i trin to svarer til forrentningskravet tillagt inflationen, hvilket vil sige 9,02 %. 

Det er yderligere vigtigt, at regnskabsudarbejder noterer sig, at n svarer til antallet af år i 

budgetperioden. Det er forudsat i DCF-modellen, at pengestrømmene forfalder ultimo året, hvilket 
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medfører, at terminalværdien beregnet i trin 1 er lig med ejendommens værdi primo terminalåret50. 

Derfor anvendes diskonteringssatsen fra år 10 til ligeledes at tilbagediskontere terminalværdien til 

nutidsværdi.  

Den beregnede nutidsværdi udgør 12.996 t.kr., hvilket svarer til 51 % af den samlede dagsværdi.  

6.6 Trin 5 – Fastlæggelse af ejendommens dagsværdi  

Ejendommens dagsværdi fastsættes som summen af budgetperiodens pengestrømme og terminal-

periodens pengestrøm tilbagediskonteret til nutidsværdi.  

Ejendommens dagsværdi udgør pr. 31.12.2015:  

   Nutidsværdien af budgetperioden  kr.         12.565.253  

   Nutidsværdien af terminalår  kr.         12.996.187  

   Case-ejendommens dagsværdi  kr.        25.561.440  

 

For den fulde DCF-model henvises til bilag G. 

Dette svarer til en kvadratmeterpris på 12.781 kr. Dagsværdien af case-ejendommen er i høj grad 

påvirket af de underliggende forudsætninger, som modellen bygger på. I afsnit 8 vil der derfor blive 

foretaget en følsomhedsanalyse, som vil belyse modellens grad af følsomhed ved ændringer i tre af 

de underliggende parametre.   

7. Den afkastbaserede model  

7.1 Formål og anvendelse af den afkastbaserede model  

Den afkastbaserede model er som DCF-modellen en indkomstmodel, der tilbagediskonterer en 

fremtidig pengestrøm. Modellen benævnes også som 1. års afkastmodellen. Modellen er kendetegnet 

ved at være mere enkel end DCF-modellen og har derfor vundet bred anerkendelse i markedet. Hertil 

siger valuar Arno Werner: ”Det er lige før, det er i 10 ud af 10 tilfælde, hvor vi kun tager 1. års 

afkastmodellen”.  

Case-ejendommens dagsværdi estimeres som i DCF-modellen ved at finde ejendommens frie 

pengestrømme, dvs. nettodriftsafkastet, og så tilbagediskontere dette med et fastsat forrentningskrav.  

                                                 
50 Ejendomsforeningen Danmark (2010) s. 28 
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Den afkastbaserede model bygger på teorien om en uendelig annuitet fra år et, hvorimod DCF-

modellen først indregner uendelighed fra terminalåret, som det ses i afsnit 6.5.  

Den afkastbaserede model kan opdeles i tre faser, som nedenfor kronologisk gennemgås for at 

estimere dagsværdien af den fiktive case-ejendom. Det er samme forudsætninger og antagelser i 

forhold til husleje, omkostninger, tomgang mv., der lægges til grund i denne model, som der blev 

anvendt i DCF-modellen i afsnit 6. 

7.2 Fase 1 – Fastsættelse af det forventede nettodriftsafkast  

Ejendommens forventede nettodriftsafkast skal findes på årsbasis. I den afkastbaserede model skal 

den stabiliserede pengestrøm findes allerede fra år et, da der ikke er nogen budgetperiode, hvori 

pengestrømmen kan variere.  

Nettodriftsafkastet findes ved51: 

 + Lejeindtægter  

 - Driftsomkostninger  

 - Administrationsomkostninger  

 - Vedligeholdelsesomkostninger 

 = Nettodriftsafkast 

Lejeindtægten fastsættes til 1,8 mio.kr. pr. år, svarende til 900 kr. pr. m2. Derudover er der indtægter 

fra parkeringspladsen som udgør 300 t.kr. I DCF-modellen har regnskabsudarbejder mulighed for 

trinvist at vise stigningerne i indtægterne. Dette er ikke muligt i den afkastbaserede model, hvor 

regnskabsudarbejder i stedet må indregne til markedslejen, hvis den faktiske indtægt afviger 

væsentligt herfra, og så i stedet regulere i fase 3, som gennemgås nedenfor.  

Driftsomkostningerne vurderes som i DCF-modellen at udgøre 50 t.kr. årligt. Normalt indregnes de 

budgetterede omkostninger for den kommende 12 måneders periode52. Hvilket vurderes at svare til 

de 50 t.kr., som er anvendt i DCF-modellen. Det samme gør sig ligeledes gældende for 

omkostningerne til løbende vedligehold, hvor der indregnes 110 t.kr., svarende til 55 kr. pr. m2. 

                                                 
51 Finansrådet (2014) – bilag 9 
52 Finansrådet (2014) – bilag 9  
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Administrationsomkostningerne beregnes som 1,5 % af den estimerede husleje, hvilket forudsættes 

at være på markedsvilkår.  

Herefter er alle elementerne til fase 1 i den afkastbaserede model fastlagt. Modellens fase 1 ses 

skematisk nedenfor:  

FASE 1 kr.  

Årlig lejeindtægt  1.800.000 

Andre indtægter (oprindelige parkeringspladser) 300.000 

Indtægter i alt 2.100.000 
  

Driftsomkostninger -50.000 

Administrationsomkostninger -27.000 

Løbende vedligehold  -110.000 

Omkostninger i alt -187.000 
  

Nettodriftsafkast 1.913.000 

 

7.3 Fase 2 – Forrentningskravet  

Forrentningskravet er detaljeret gennemgået i afsnit 4. I afsnit 4.8.2 blev forrentningskravet for den 

fiktive case-ejendom fastsat til 7,25 %. I dette forrentningskrav er der taget højde for ejendomstypen 

samt anvendelsesmuligheder. Beliggenheden er indregnet, vedligeholdelsesstanden er medtaget samt 

lejernes betalingsevner. Ønskes der en mere detaljeret gennemgang af, hvilke overvejelser 

regnskabsudarbejder skal gøre sig i forbindelse med fastsættelsen af forrentningskravet, henvises til 

afsnit 4.  

I fase 2 i den afkastbaserede model beregnes ejendommens dagsværdi før reguleringer. Dette gøres 

ved hjælp af følgende formel:  

 

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡

𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
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Ved hjælp af ovenstående formel ser resultatet af fase 2 således ud:  

FASE 2   

Nettodriftsafkast  1.913.000 

Forrentningskrav 7,25% 

Beregnet dagsværdi før reguleringer 26.386.207 

 

7.4 Fase 3 – Reguleringer og den endelige dagsværdi  

For at sikre et retvisende billede ved anvendelsen af den afkastbaserede model er der i fase 3 mulighed 

for at lave en række reguleringer til den endelige dagsværdi.  

Disse reguleringer består af tillæg og fradrag for forhold, som i DCF-modellen kan reguleres direkte 

i budgetperioden men i den afkastbaserede model først kan reguleres i fase 3.  

Reguleringerne består typisk af tillæg for forrentning af deposita, tillæg for merleje i forhold til 

markedsværdien, fradrag for ikke-udlejede arealer og udskudte vedligeholdelsesprojekter samt 

omkostninger til nødvendig indretning53. Disse tillæg og fradrag skal opgøres til nutidsværdien som 

i DCF-modellen, derfor er det nødvendigt for regnskabsudarbejder at vide i hvilket år, disse 

reguleringer finder sted.  

For den fiktive case-ejendom bliver der reguleret for nedenstående fire forhold.  

 Der reguleres for den strukturelle tomgang, der er indregnet i bruttolejen i DCF-modellen. 

Denne skal opgøres til nutidsværdi, hvorfor de enkelte tomgangsomkostninger estimeret i 

DCF-modellen tilbagediskonteres. Der reguleres ligeledes for de tomgangsomkostninger, der 

skal afholdes af udlejer. Hvis regnskabsudarbejder ikke har udarbejdet en DCF-model men 

kun anvender den afkastbaserede model, må regnskabsudarbejder selv estimere effekten 

heraf. Tomgang er en omkostning, der fratrækkes i fase 3.  

 Dernæst reguleres den forrentning, der sker af deposita. Denne forrentning beregnes efter 

samme satser som i DCF-modellen og vil være summen af de tilbagediskonterede værdier. 

Forrentningen er et tillæg, som forøger den endelige markedsværdi og tillægges i fase 3.  

                                                 
53 Finansrådet (2014) – bilag 9 
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 I år to er der i DCF-modellen indregnet en omkostning på 500 t.kr. til ombygning af 

parkeringspladsen, samt 50 t.kr. til vedligehold i terminalperioden. Nutidsværdien heraf 

fratrækkes den opgjorte dagsværdi som en fase 3-regulering.  

 De 14 yderligere parkeringspladser, der udlejes fra år 3 skal der ligeledes reguleres for. Dette 

vedrører yderligere indtægter, der tillægges i fase 3.  

FASE 3  kr.  

Fradrag for tab af lejeindtægt på ikke udlejede lokaler  -1.017.807 

Fradrag for udlejers andel af tomgangsomkostninger -224.184 

Tillæg for forrentning af deposita 119.049 

Fradrag for udgifter til planlagt vedligehold -711.469 

Tillæg for indtægt vedr. 14 yderligere parkeringspladser 1.009.644 

Beregnet dagsværdi  25.561.440 

 

Herefter fremkommer en endelig dagsværdi på 25.561 t.kr. Dette giver ligeledes en kvadratpris på 

12.781 kr., hvilket dermed er præcis samme dagsværdi som DCF-modellen.  

For den fulde afkastbaserede model henvises til bilag H. 

7.5 Usikkerheder ved den afkastbaserede model  

Den afkastbaserede model er væsentligt mere simpel end DCF-modellen, da modellen ikke arbejder 

med en budgetperiode men derimod antager, at investeringsejendommens nettodriftsafkast hurtigere 

stabiliseres. Efterfølgende kan der så reguleres for nogle enkeltstående begivenheder, som 

regnskabsudarbejder vurderer vil påvirke den endelige dagsværdi.   

I lighed med DCF-modellen må regnskabsudarbejder sikre sig, at risici ikke indregnes dobbelt, 

således at der kompenseres for tomgangsleje og udskudt vedligehold i både forrentningskravet samt 

i fase 3-reguleringerne. Regnskabsudarbejder må vurdere de risici, der er knyttet til ejendommen, og 

vurderer, hvorvidt det vil være mest hensigtsmæssigt at indregne disse som risikotillæg i 

forrentningskravet eller regulere for dem i fase 3.  

Hvilke overvejelser regnskabsbruger skal gøre sig i forhold til valg af værdiansættelsesmodel er 

nærmere gennemgået i afsnit 9.3.  
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8. Følsomhedsanalyser  

Den fiktive case-ejendom er  i afsnit 6 og 7 blevet målt til dagsværdi efter to forskellige 

indkomstmodeller i henhold til reglerne under IFRS 13.  

Begge modeller er ikke bedre end de underliggende antagelser, der lægges til grund ved 

dagsværdimålingen. Dette afsnit vil derfor indeholde en analyse af følsomheden i de to modeller, hvis 

der ændres i de underliggende forudsætninger. Der er valgt tre parametre som ændres: 

lejeindtægterne, forrentningskravet og den strukturelle tomgangsprocent. Formålet med 

følsomhedsanalysen er at identificere de parametre, der er mest følsomme og derfor er vigtigst for 

regnskabsudarbejder at fastsætte korrekt for herved at sikre det mest retvisende billede.  

Følsomhedsanalyserne vil ændre ovennævnte tre parametre med +/- 30 % af det fastsatte i de 

foregående afsnit og herefter se, hvilke ændringer dette medfører.  

Følsomhedsberegningerne tager udgangspunkt i de anvendte modeller fra afsnit 6 og 754 og vil kun 

enkeltvis ændre på det valgte parameter. Alle øvrige forudsætninger fastholdes. Den originale 

dagsværdi estimeret for DCF-modellen og den afkastbaserede model vil kunne genfindes som den 

midterste søjle i alle tre følsomhedsanalyser.  

Hver følsomhedsanalyse vil slutteligt indeholde en delkonklusion, hvori det vurderes, hvor følsomme 

modellerne er over for ændringen i det underliggende parameter.  

8.1 Følsomhedsanalyse ved ændring af lejeindtægter   

Huslejeindtægterne udgør en stor del af ejendommens frie pengestrømme, og ændringer heri kan 

skyldes mange forhold. Som regnskabsudarbejder er det vigtigt, at overveje alle de forhold, der kan 

tænkes at have indflydelse på huslejens størrelse. Dette gælder både forhold om, hvorvidt huslejen er 

for høj, fremtidige lejereguleringer, stigninger i omkostningerne betalt af lejer samt øvrige indtægter 

ved udlejning, eller om huslejen er markedskonform.  

At søge inspiration i offentlig tilgængelige markedsdata og ejendomsrapporter for herigennem at 

vurdere, hvorvidt den anvendte leje er på markedsniveau, vil derfor være en vigtig opgave for 

regnskabsudarbejder for at underbygge antagelserne med observerbare input.  

                                                 
54 Se yderligere bilag G og H.  
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Ovenfor er grafisk vist dagsværdien af investeringsejendommen, hvis den årlige husleje pr. m2 ændres 

med +/- 30 %. I afsnit 6 og 7 er anvendt en husleje pr. m2 på 900 kr. pr. år. 

Som det ses af ovenstående graf har ændringerne i huslejen stor betydning for den endelige dagsværdi 

på investeringsejendommen.  

Den afkastbaserede model giver i alle tilfældene samme dagsværdi som DCF-modellen. Det må 

derfor konkluderes, at begge modeller er lige følsomme over for ændringer i lejeindtægterne.   

Følsomhedsanalysen viser, at hvis huslejen ændres med 10 %, ændrer den endelige dagsværdi sig 

med 9,2 %, hvilket betyder, at begge modeller er meget følsomme over for ændringer i 

huslejeindtægten, da dette påvirker den endelige dagsværdi markant.  

Derudover ses det også, hvor stor en indvirkning den estimerede årlige husleje har for den samlede 

dagsværdi. Søges der inspiration i markedsrapporter, vil den årlige markedsleje pr. m2 for 

mellemklasseejendomme ligge på mellem 750 og 1.000 kr. pr. m2 pr. år55. I forhold til ovenstående 

følsomhedsanalyse vil et spænd i intervallet 750-1.000 kr. pr. m2 give en forskel i den endelige 

dagsværdi på ca. 6,5 mio.kr. Dette svarer til et fald på ca. 26 % af den beregnede dagsværdi i afsnit 6 

                                                 
55 Nybolig Erhverv (2016) s. 34  
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og 7. Regnskabsudarbejder må ved anvendelsen af diverse markedsrapporter ikke bruge disse 

ukritisk, da selv relativt smalle intervaller kan have stor effekt på den endelige dagsværdi.  

Regnskabsbrugeren skal, jf. IFRS 13, som tidligere nævnt forsøge at maksimere brugen af 

observerbare input. Markedslejen for geografiske områder samt forskellige ejendomstyper kan 

aflæses af markedsrapporter fra de forskellige markedsaktører. Disse viser kun historiske 

markedslejeniveauer som et gennemsnit for området og må som nævnt ovenfor ikke anvendes 

ukritisk. Regnskabsudarbejder kan sammenholde markedsdata med egne historiske data, hvor 

ejendommens stand og tidligere udlejningsstatistik medtages, når den årlige huslejeindtægt fastsættes.  

Baseret på ovenstående analyse vedrørende ændringer i huslejeindtægterne må det konkluderes, at 

huslejeindtægten er af stor vigtighed for det retvisende billede og den endelige dagsværdi. Selv små 

ændringer vil have stor betydning, og en lidt for pessimistisk eller optimistisk tilgang til 

dagsværdimålingen vil dermed have stor resultateffekt.  

8.2 Følsomhedsanalyse ved ændring af forrentningskrav  

Begge indkomstmodeller er opbygget af henholdsvis en pengestrøm og et forrentningskrav. 

Kvaliteten af begge modeller vil således være påvirket af de antagelser og forudsætninger, der ligger 

bag disse to faktorer.  

Forrentningskravet er gennemgået i afsnit 4, hvor forhold, der indgår i dette, er behandlet. Der findes 

som nævnt i afsnit 4 kun brede rammer for, hvorledes regnskabsudarbejder skal fastsætte 

forrentningskravet. Ligesom ved fastsættelsen af huslejeindtægten ovenfor kan markedsdata være en 

god inspirationskilde for regnskabsudarbejder i forhold til at afstemme med markedet. 

Markedsdata bør kun anvendes som inspiration ved fastsættelsen af forrentningskravet, da 

regnskabsudarbejder i sidste ende må foretage en vurdering af den risikopræmie, den specifikke 

investeringsejendom skal honorere en markedsdeltager med. Markedsdata er som nævnt ovenfor 

baseret på historiske data. Disse data medregner ikke de ejendomsspecifikke forhold, der gør sig 

gældende for den enkelte investeringsejendom, hvorfor regnskabsbruger selv må estimere disse. 

Nedenfor er ejendommens dagsværdi grafisk vist, hvis forrentningskravet ændres +/- 30 % ved 

anvendelse af begge nutidsværdimodeller.   
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Denne følsomhedsanalyse viser en regressiv sammenhæng mellem forrentningskravet og den 

endelige dagsværdi. Forrentningskravet var i afsnit 6 og 7 fastsat til 7,25 %. Inflationen er således 

holdt uændret.  

Den regressive sammenhæng betyder, at fald i forrentningskravet medfører større ændringer til den 

endelige dagsværdi, end stigninger i forrentningskravet vil gøre. Et fald i forrentningskravet på 30 % 

medfører en stigning i dagsværdien på 43,4 %, mens en stigning på 30 % i forrentningskravet derimod 

kun medfører et fald i dagsværdien på 23,4 %. Det må derfor konkluderes, at lavere forrentningskrav 

giver mere følsomme dagsværdier. Jo lavere forrentningskrav, der anvendes ved dagsværdimålingen 

af investeringsejendomme, jo mere følsomme dagsværdier vil regnskabsudarbejder ende med.  

Sammenholdes til samme markedsdata, som blev anvendt i forhold til ændringer i lejeindtægten i 

afsnit 8.1, udviser markedsrapporten56 for mellemklasseejendomme i Roskilde-området et 

forrentningskrav mellem 7,25% og 7,75%. Ved sammenholdelse med både DCF-modellen og den 

afkastbaserede model vil dette spænd i forrentningskravet give en forskel i den endelige dagsværdi 

på ca. 1.670 t.kr. Forskellen er således mindre end ved at ændre i lejeindtægten, men det har stadig 

                                                 
56 Nybolig Erhverv (2016) s. 34 

3
6

.6
5

2
.5

0
8

3
4

.1
8

7
.9

8
5

3
2

.0
3

1
.4

5
0

3
0

.1
2

8
.5

6
6

2
8

.4
3

7
.0

6
8

2
6

.9
2

3
.5

9
1

2
5

.5
6

1
.4

4
0

2
4

.3
2

9
.0

0
6

2
3

.2
0

8
.6

0
8

2
2

.1
8

5
.6

3
9

2
1

.2
4

7
.9

2
7

2
0

.3
8

5
.2

4
7

1
9

.5
8

8
.9

4
5

3
6

.6
5

2
.5

0
8

3
4

.1
8

7
.9

8
5

3
2

.0
3

1
.4

5
0

3
0

.1
2

8
.5

6
6

2
8

.4
3

7
.0

6
8

2
6

.9
2

3
.5

9
1

2
5

.5
6

1
.4

4
0

2
4

.3
2

9
.0

0
6

2
3

.2
0

8
.6

0
8

2
2

.1
8

5
.6

3
9

2
1

.2
4

7
.9

2
7

2
0

.3
8

5
.2

4
7

1
9

.5
8

8
.9

4
5

5 , 0 8 5 , 4 4 5 , 8 0 6 , 1 6 6 , 5 3 6 , 8 9 7 , 2 5 7 , 6 1 7 , 9 8 8 , 3 4 8 , 7 0 9 , 0 6 9 , 4 3

FØLSOMHEDSANALYSE VED ÆNDRING AF 
FORRENTNINGSKRAVET

Dagsværdi afkastbaseret Dagsværdi DCF



 

Side 64 af 148  

en stor indflydelse på dagsværdien, selvom regnskabsudarbejder har anvendt et forrentningskrav, der 

ligger inden for det opgivne spænd i en markedsrapport.  

Ved ændringer i huslejeindtægten i afsnit 8.1 var begge modeller lige følsomme over for ændringer. 

Dette er ligeledes gældende for ændringer i forrentningskravet. Dette skyldes at de to modeller 

bearbejder de anvendte input på samme måde. Fase 3-reguleringerne i den afkastbaserede model er 

beregnet ud fra de estimerede pengestrømme i DCF-modellen, i praksis vil man ofte ikke anvende 

begge modeller og har derfor ikke de præcise fase 3-reguleringer, som er tilfældet i denne afhandling.  

De to følsomhedsanalyser, som nu er vurderet med henholdsvis huslejeindtægter og forrentnings-

kravet, har modsatrettede effekter, der kan udjævne hinanden, hvis begge forhold ændres i modsat 

retning. Ved dagsværdimålingen må regnskabsudarbejder derfor holde sig disse følsomheder for øje.  

8.3 Følsomhedsanalyse ved ændring af tomgangsprocenten   

Den tredje og sidste følsomhed, der analyseres, er ændringen af tomgangsprocenten i terminalåret. 

Ligesom i de to foregående følsomhedsanalyser vil den anvendte sats fra den fiktive case-ejendom 

bliver ændret med +/- 30 %. I den afkastbaserede model er der ikke indregnet et terminalår, men ved 

fase 3-reguleringerne, vil effekten af ændringen være indeholdt. Dette skyldes metoden, hvorpå  

tomgangsreguleringen i fase 3 bliver beregnet i den afkastbaserede model.   
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Den strukturelle tomgangsprocent reguleres i ovenstående graf fra 2,8 % til 5,2%. I forhold til de to 

andre følsomhedsanalyser er begge modeller ikke nær så følsomme over for ændringer i 

tomgangsprocenten, som de var over for ændringer i lejeindtægter og forrentningskrav. De to 

modeller reagerer ens på ændringen i tomgangsprocenten.  

Ved en ændring på +/- 30 % ændrer den endelige dagsværdi sig kun 1 %, hvorfor det må konkluderes, 

at modellernes følsomhed over for ændringer i tomgangsprocenten er lav.  

Sammenholdes følsomhedsanalysen som i de to foregående analyser til markedsrapporten fra 

Nybolig57, ses det her, at tomgangsprocenten er mellem 4-6%. Hvis der ved den fiktive case-ejendom 

i stedet havde været anvendt en tomgangsprocent på 6 % frem for 4 %, ville dette have medført et 

fald i dagsværdien på ca. 251 t.kr., hvilket svarer til ca. 0,98 % af den endelige dagsværdi.  

Tomgangsprocenten er stadig vigtig for regnskabsudarbejder at estimere korrekt, da 

dagsværdimålingens kvalitet afhænger af de input, der anvendes. Regnskabsudarbejder må derfor 

overveje, hvilken form for tomgang der indregnes. Det er som tidligere nævnt både muligt at indregne 

strukturel tomgang, som er tilfældet i afsnit 6 og 7, men det er også muligt kun at indregne tomgang 

i de perioder, hvor dette konkret forventes. Hvis tomgangslejen ikke skildres i pengestrømmene, er 

det ligeledes muligt at indlægge dette som et risikotillæg i forrentningskravet.   

8.4 Konklusion på følsomhedsanalyserne 

Ovenfor er DCF-modellen og den afkastbaserede models følsomhed over for ændringer i de 

underliggende parametre analyseret for herigennem at vurdere, hvilke af de tre parametre regnskabs-

udarbejder skal have størst fokus på ved dagsværdimålingen af en investeringsejendom.  

IFRS 13 har et generelt princip om, at forudsætninger i både pengestrømme og diskonteringssatser 

skal være konsekvente internt, jf. IFRS 13.B14d. Det er således af yderste vigtighed, at 

regnskabsudarbejder ikke ukritisk ændrer i de underliggende forudsætninger, uden at dette kan 

underbygges af egentlige dokumenterbare ændringer. Begge modeller er meget følsomme over for 

ændringer i både forrentningskrav og lejeindtægter. Især ved lave forrentningskrav har selv små 

ændringer stor betydning for den endelige dagsværdi. Det er derfor vigtigt ved fastsættelsen af 

forrentningskravet, at dette sker konsistent i forhold til fastsættelsen året før.    

                                                 
57 Nybolig Erhverv (2016) s. 34  
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Regnskabsudarbejder skal derudover sikre sig, at de nye ændringer og forudsætninger ikke indregnes  

i både pengestrømme og forrentningskrav, da risici hermed honoreres dobbelt.  

Baseret på følsomhedsanalysen af de to modeller ovenfor konkluderes det, at de to modeller er 

følsomme over for ændringer i de underliggende parametre. Den største følsomhed ved de tre valgte 

parametre kommer ved ændringer til forrentningskravet, men også lejeindtægten vægter meget i den 

samlede dagsværdi. Ud fra ovenstående følsomhedsanalyser vurderes underspørgsmål F vedrørende 

modellerens følsomhed at være besvaret.  

9. Det retvisende billede  

For at besvare sidste underspørgsmål vedrørende, hvilken værdiansættelsesmodel der giver det mest 

retvisende billede, vil dette blive vurderet nedenfor. Først vil modellernes ligheder blive 

sammenholdt, hvorefter forskellene vurderes. Dernæst vil modellerne blive analyseret i forhold til 

deres evne til at vise et retvisende billede målt mod IASB’s begrebsramme, gennemgået i afsnit 2.3.  

Herefter vil det blive vurderet, hvilke parametre regnskabsudarbejder skal overveje for at sikre det 

retvisende billede. Regnskabsbrugers behov vil derefter kort blive vurderet. Slutteligt vil det blive 

vurderet, hvorvidt det retvisende billede baseret på en statisk model kan opnås, samt hvorvidt revisor, 

valuarer og analytiker er enige heri.  

9.1  Hvad er lighederne mellem modellerne  

Afhandlingen har fokuseret på indkomstmetoderne; DCF-modellen og den afkastbaserede model. 

Disse modeller estimerer begge dagsværdien af en investeringsejendom ved at tilbagediskontere 

ejendommens fremtidige frie pengestrømme med en diskonteringssats. IFRS 13 appendiks B10 

nævner: ”… når indkomstmetoden anvendes, afspejler dagsværdimålingen markedets aktuelle 

forventninger til disse fremtidige beløb”. De fremtidige beløb, der her refereres til, er de 

pengestrømme, regnskabsudarbejder har identificeret som ejendommens frie pengestrømme. IFRS 

13 vurderer således, at ved anvendelsen af indkomstmetoderne til dagsværdimåling vil dagsværdien 

af investeringsejendommen blive fastsat ud fra en markedsforventning. Dette er således i 

overensstemmelse med kravet i IFRS 13.2 om, at målingen skal være markedsbaseret og ikke må 

være virksomhedsspecifik. Dette krav opfylder begge modellerne derfor.  

Begge modeller er opbygget ved at identificere en investeringsejendoms nettodriftsafkast for en 

kortere eller længere periode og så tilbagediskontere disse til nutidsværdi. Dette betyder, at 

modellerne anvender mange af de samme input, da begge modeller kræver, at regnskabsudarbejder 
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identificerer nettopengestrømmene fra bådes drifts- og investeringsaktiviteter. I forhold til 

modellernes placering i dagsværdihierarkiet, som er gennemgået i afsnit 2.2.3, må placeringen af 

anvendte input vurderes. Begge modeller anvender  primært niveau 3-input,  som er baseret på 

skønsmæssige vurderinger, der kan reguleres af regnskabsudarbejderen. Data fra sammenlignelige 

transaktioner, der direkte kan observeres i markedet, kan betegnes som niveau 2-input. IFRS 13.73 

foreskriver, at dagsværdimålingen bliver kategoriseret på samme niveau, som inputtet på det laveste 

niveau, der har betydning for den samlede anvendelse. Ved klassifikationen af indkomstmodellerne 

vil begge modeller derfor blive klassificeret som niveau 3-modeller, da niveau 3-input har stor 

betydning for den endelige dagsværdi.  

Begge modeller forudsætter, at investeringsejendommen i forbindelse med dagsværdimålingen får en 

stabiliseret drift, hvad enten det er den afkastkastbaserede model, hvor dette forventes at ske i år et, 

eller det er i DCF-modellen, hvor stabiliseringen først forventes at ske i terminalåret.  

Modellerne anvender begge en række skønsmæssige faktorer, hvor regnskabsudarbejder er nødsaget 

til at anvende sin erfaring, kendskab til markedet og subjektive vurdering ved fastsættelsen. Begge 

modeller er underlagt samme skønsmæssige andel, hvilket uanset valg af model gør, at indregning af 

investeringsejendomme i årsregnskabet medfører et regnskabsmæssigt skøn.  

IFRS13.B13 nævner, at ved anvendelsen af indkomstmetoderne vil en række elementer blive afspejlet 

fra en markedsdeltagers synspunkt. Det gælder de fremtidige pengestrømme, den tidsmæssige værdi 

af penge samt risikopræmien, disse faktorer er gennemgået nærmere i afsnit 2.2.4.  

De to modeller er begge meget anvendte i praksis. Ejendomsforeningen Danmark nævner, at 

dagsværdimåling traditionelt set er sket ved anvendelsen af den afkastbaserede model, men at det nu 

i stigende grad ses, at DCF-modellen bliver anvendt58. Begge modeller er således anerkendte af både 

valuarer, regnskabsudarbejdere og brancheorganisationer. 

9.2 Hvad er forskellene mellem modellerne  

Da modellerne har mange ligheder, er det i sidste ende deres forskelligheder, der afgør, hvorvidt det 

er DCF-modellen eller den afkastbaserede model der anvendes ved dagsværdimåling.  

                                                 
58 Ejendomsforeningen Danmark (2006) s. 5  
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9.2.1 DCF-modellen  

DCF-modellen er kendetegnet ved at være en ressourcetung model, der kræver et større og mere 

detaljeret beregningsgrundlag. Modellen kræver, at regnskabsudarbejder har tilstrækkelige data til at 

vurdere investeringsejendommens pengestrømme for en længere periode, nemlig budgetperioden. 

Dette adskiller sig fra den afkastbaserede model, der kun estimerer nettodriftsafkastet for de første 12 

måneder. Fordelen ved den mere detaljerede DCF-model kommer til udtryk, når mere komplekse 

investeringsejendomme skal måles til dagsværdi. Her vil det i DCF-modellen være nemmere for 

regnskabsudarbejder at få overblik over de forskellige reguleringer og pengestrømme over en længere 

periode. Regnskabsudarbejder må inden valget af model overveje, hvorvidt de tilgængelige data for 

investeringsejendommen er tilstrækkelige til at opfylde detaljeringskravet i DCF-modellen. Da 

budgetperioden løber over en længere årrække, vil det skønsmæssige element i forhold til størrelse 

og forfald på de indarbejdede pengestrømme blive større jo længere ud i budgetperioden, der 

estimeres. Dette forhold er således relevant for regnskabsudarbejder at overveje i forhold til, 

hvorledes disse pengestrømme kan estimeres mest validt.  

9.2.2 Den afkastbaserede model 

Den afkastbaserede model er derimod kendetegnet ved at være simpel og nem at vurdere for 

regnskabsbruger. Derudover er modellen meget anvendt i markedet, hvorfor det er nemt for 

regnskabsbruger at sammenholde dagsværdimålingen med andre målinger og markedsrapporter. De 

tre faser, som modellen består af, er overskuelige for regnskabsudarbejder at gennemløbe. Derudover 

tillader modellen stadig indregning af eventuelle reguleringer i fase 3, som ikke kan indregnes i 

ejendommens nettodriftsafkast i fase 1. Modellen kan derfor trods sin simple udformning stadig 

tilpasses den specifikke investeringsejendom.   

9.2.3 Forrentningskravet 

Forrentningskravet anvendes i begge modellerne, hvilket kræver samme overvejelser og input for 

regnskabsudarbejder. I den afkastbaserede model anvendes et forrentningskrav uden inflation, da 

perioden, der måles over kun udgør 12 måneder. I DCF-modellen afhænger det af, hvorvidt de 

opgjorte pengestrømme er nominelle eller reelle. Anvendes nominelle pengestrømme der indeholder 

inflation, skal forrentningskravet ligeledes indeholde inflation, mens der ved reelle pengestrømme 

skal anvendes et forrentningskrav uden inflation.  

Da ejendomsmarkedet ofte anvender den afkastbaserede model, vil langt de fleste forrentningskrav, 

regnskabsudarbejder kan aflæse af diverse markedsrapporter, være 1. års afkastet, der anvendes i den 
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afkastbaserede model. Dermed har regnskabsudarbejder et større sammenligningsgrundlag ved 

fastsættelsen af forrentningskravet, hvis den afkastbaserede model anvendes.  

Forrentningskrav, der aflæses af disse markedsrapporter, er ikke endegyldige og indeholder ikke 

ejendomsspecifikke risici som er nærmere gennemgået i afsnit 4.5. Regnskabsudarbejder kan derfor 

ikke direkte aflæse det forrentningskrav, der skal anvendes ved dagsværdimålingen. Markeds-

rapporterne kan anvendes som benchmarks i forhold til den investeringsejendom, der måles til 

dagsværdi, og herefter må regnskabsudarbejder selv regulere for de ejendomsspecifikke risici.  

9.2.4 Reguleringer til ejendommens pengestrømme   

I forhold til reguleringer af ejendommens frie pengestrømme vil disse reguleringer være mere 

overskuelige at indarbejde i DCF-modellen, hvis regnskabsudarbejder har tilstrækkelige data herom. 

Budgetperioden giver regnskabsudarbejder mulighed for at indarbejde reguleringerne i de korrekte 

perioder. Anvender regnskabsudarbejder i stedet den afkastbaserede model, vil reguleringerne skulle 

indregnes under fase 3-reguleringerne. For at få opgjort dette mest retvisende og dermed få 

tidsværdien af pengene med i den afkastbaserede model, er  regnskabsudarbejder nødt til at 

tilbagediskontere disse fase 3-reguleringer til nutidsværdien.  Det er dermed nemmest for 

regnskabsudarbejder i en DCF-model at måle en investeringsejendom til dagsværdi med mange 

særlige forhold, da det er relativt nemt at indregne disse i budgetperioden.  

Overskueligheden ved at indregne reguleringerne i DCF-modellen er en af de primære forskelle 

mellem modellerne, som netop kommer til udtryk i modellerens detaljeringsgrad. Hvor den 

afkastbaserede model er relativ simpel at anvende men hurtigt bliver uoverskuelig at vise i detaljer, 

vil DCF-modellen være særlig egnet hertil. DCF-modellen giver en hel unik mulighed for, at 

regnskabsudarbejder kan indregne specielle forhold eller særlige omkostningstyper i budgetperioden. 

Dette gør det nemmere for regnskabsudarbejder at vurdere, hvornår eller hvordan disse 

pengestrømme forfalder. Ligeledes at det nemmere at estimere lejeindtægterne særskilt pr. lejer for 

herigennem at vurdere markedslejeniveauet,  tomgangsprocenten og lejeboniteten.  

9.3 Hvilken værdiansættelsesmodel giver det mest retvisende billede? 

”Den nutidsværdimetode, der anvendes til at måle dagsværdi, vil afhænge af kendsgerninger og 

forhold, som er specifikke for det aktiv eller den forpligtelse, der måles og tilgængeligheden af 

tilstrækkelig data”59. Det er vigtigt at bemærke, at regnskabsstandarden kun giver en ramme for, 

                                                 
59 IFRS13.B12 
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hvilke metoder der skal anvendes ved dagsværdimålingen, men den nævner ikke nogen endegyldig 

metode, der bør anvendes. Det er således op til regnskabsudarbejder at vurdere, hvilken 

nutidsværdimetode der ønskes anvendt, samt om der er tilstrækkelige data til at anvende denne model. 

Regnskabsudarbejder skal redegøre for at en given model vælges frem for en anden.  

Afhandlingen har i foregående afsnit anvendt DCF-modellen og den afkastbaserede model til 

dagsværdimåling af investeringsejendom, derfor er det disse to nutidsværdimetoder, der vil blive 

vurderet i forhold til det retvisende billede. IASB opstiller fire kvalitative krav, der skal overholdes 

for at sikre et retvisende billede: relevans, pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed. Disse 

er nærmere gennemgået i afsnit 2.3. Nedenfor vil det blive vurderet, hvorvidt kravene er opfyldt ved 

anvendelsen af de to nutidsværdimetoder.  

9.3.1 Relevans 

I forhold til relevans skal regnskabsudarbejder ved valg af nutidsværdimetode sikre, at al væsentlig 

information medtages ved dagsværdimålingen. DCF-modellen er den mest detaljerede model og 

dermed den model, som kræver mest detaljeret information. Begge modeller indregner de samme 

risici, og det vurderes derfor, at begge modeller medtager al væsentlig information. Kravet om 

relevans vurderes derfor at være opfyldt for begge modeller.  

9.3.2 Pålidelighed  

Regnskabsudarbejder sikrer pålideligheden ved, at den valgte model anvender flest mulige 

observerbare input. Disse input er rangeret i dagsværdihierarkiet, som er nærmere gennemgået i afsnit 

2.2.3 samt i afsnit 9.1 I forhold til dagsværdihierarkiet kan det konkluderes, at input, der direkte kan 

observeres på markedet, vil være mest fordelagtige for regnskabsudarbejder at anvende, da disse 

inkluderer færrest reguleringer og skøn. Ved dagsværdimåling af investeringsejendomme vil det være 

svært for regnskabsudarbejder at identificere niveau 1-input, da der ikke findes et direkte marked for 

identiske investeringsejendomme. Det vil i nogle tilfælde være muligt at finde niveau 2-input for 

næsten identiske aktiver eller for lignende transaktioner. Disse niveau 2-input vil ikke indeholde de 

specifikke risici, der direkte kan henføres til ejendommen, som, IFRS 13 foreskriver, skal indregnes. 

Det er derfor ofte niveau 3-input, der anvendes ved dagsværdimåling. Dette gælder uanset, hvilken 

af de to nutidsværdimetoder der anvendes. Begge metoder anvender samme type af input og anvender 

begge skøn ved fastlæggelsen af de underliggende elementer. Regnskabsudarbejder skal derfor ved 

anvendelsen af niveau 3-input begrunde, hvorfor de anvendte input vurderes at være pålidelige. Det 
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konkluderes derfor, at begge modeller bidrager ligeværdigt til, at pålideligheden opfyldes i forhold 

til at sikre et retvisende billede.  

9.3.3 Forståelighed 

Forståeligheden sikres ved, at regnskabsudarbejder afgiver de oplysninger som regnskabsbruger skal 

anvende til at forstå årsregnskabet. I forhold til dagsværdimåling vil det især være 

noteoplysningskravene samt anvendt regnskabspraksis, der sikrer forståeligheden. IFRS 13 har i 

afsnit 91 oplistet noteoplysningskravene ved anvendelsen af IFRS 13. Dette afsnit foreskriver, at 

regnskabsudarbejder skal afgive oplysninger, således at regnskabsbruger kan vurdere de anvendte 

værdiansættelsesmetoder og de input, der er anvendt til at udarbejde disse. Oplysnings-kravene er 

nærmere gennemgået i afsnit 2.2.5. Da DCF-modellen er mere detaljeret og kompleks end den 

afkastbaserede model, vil der ofte skulle afgives flere oplysninger for at sikre, at regnskabsbruger har 

den fornødne viden til at forstå de indregnede dagsværdier og de anvendte metoder. De to 

indkomstmetoder skal dog begge opfylde samme oplysningskrav, men indholdet heri kan variere. På 

baggrund heraf konkluderes det, at da begge metoder er anerkendte og anvendte i markedet og giver 

regnskabsbruger de samme oplysninger, vil kravet til forståelighed være opfyldt for begge metoder.  

9.3.4 Sammenlignelighed  

Slutteligt skal årsregnskabet, der aflægges være sammenligneligt. Dette gælder både i forhold til 

andre virksomheders årsregnskaber men også i forhold til virksomhedens egne tidligere aflagte 

årsregnskaber. Disse skal være konsistente over tid. De to anvendte modeller er som nævnt ovenfor 

meget anvendte i praksis. IFRS 13 stiller krav til, hvilke faktorer og forhold der skal indarbejdes ved 

anvendelsen, men giver kun en begrebsramme for, hvorledes disse bør medtages. Det er derfor svært 

at måle modellernes evne til at være sammenlignelige i forhold til andre virksomheders 

årsregnskaber, da faktorer, der er indregnet i de forskellige modeller, kan afvige. Anvendes IFRS 13’s 

appendiks B som anvendelsesvejledning til regnskabsstandarden, og indregnes de risici og faktorer, 

som er nævnt her, vurderes forholdet vedrørende sammenlignelighed at være opfyldt for begge 

modeller. I forhold til konsistens i interne årsregnskaber vil det for begge modeller gælde, at hvis 

metoden, der anvendes, ændres for herigennem mere hensigtsmæssigt at afspejle dagsværdien af 

investeringsejendommen, vil der være tale om en ændring i et regnskabsmæssigt skøn, der behandles 

efter reglerne i regnskabsstandarden IAS 860. Herved er regnskabsudarbejder nødt til at sikre 

                                                 
60 IAS 8 omhandler regnskabsmæssige skøn 
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konsistent anvendelse af modellerne for at overholde IAS 8 men også for at overholde den 

overordnede begrebsramme under IASB.  

Både DCF-modellen og den afkastbaserede model vurderes i forhold til sammenlignelighed at 

opfylde IASB’s krav hertil, hvis modellerne er udarbejdet efter anvendelsesvejledningen i appendiks 

B samt internt anvendes konsistent over tid.    

9.3.5 Konklusion på modelvalg  

For at besvare underspørgsmål G om, hvilken værdiansættelsesmodel der giver det mest retvisende 

billede, må det på baggrund af ovenstående konkluderes, at begge modeller opfylder IASB’s krav til 

relevans, pålidelighed, forståelighed og sammenlignelighed. Begge modeller kan dermed siges at 

være retvisende i forhold til IASB. Valget af værdiansættelsesmodel der anvendes, må derfor bero 

sig på andre parametre. Her er det for regnskabsbruger muligt at kigge på modellernes følsomheder, 

som er gennemgået i afsnit 8, samt at vurdere hvilke input de forskellige modeller anvender for at 

bestemme, hvilken model der skal anvendes til dagsværdimålingen. Valuar Arno Werner nævner, at 

han til dagsværdimåling anvender DCF-modellen ved mere komplekse investeringsejendomme og 

den afkastbaserede model på de mere simple ejendomme. Dette bekræfter valuar Jesper Anderson 

ligeledes og nævner, at den afkastbaserede model er den metode, markedet nemmest kan forhold sig 

til grundet modellens enkelthed. Baseret på ovenstående vurderes underspørgsmål G hermed at være 

besvaret, og konklusionen herpå er at begge modeller bidrager til, at årsregnskabet giver et retvisende 

billede. Ingen af modeller vurderes at være bedre egnet end den anden til visningen af det retvisende 

billede.  

9.3.6 Øvrige overvejelser ved modelvalg  

Nedenfor gennemgås kort, hvilke forhold der kan tale for og imod anvendelsen af de to valgte 

modeller. I afsnit 4.8.2 blev det nævnt, at i teorien vil en investeringsejendom kun have én dagsværdi, 

uanset hvilken indkomstmetoden der anvendes, derfor er valget mellem de to modeller irrelevant. Det 

kan anbefales, at hvis en investeringsejendom har et stabilt driftsafkast, der vurderes at være på 

markedsniveau, er i god stand og generelt vurderes at være af simpel karakter uden mange 

reguleringer, vil den afkastbaserede model være mest fordelagtig at anvende. Revisor Jesper 

Jørgensen bekræfter dette og siger yderligere: ”Jeg tror dybest set, at afkastmodellen er nemmest for 

de fleste at forstå”. Hvis ejendommen kan tilpasses kriterierne for den simple investeringsejendom, 

må det derfor konkluderes, at den afkastbaserede model er lettest at anvende og forstå. Er der derimod 
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tale om en mere kompleks ejendom, hvor nettodriftsafkastet ikke vurderes at være stabiliseret før 

efter en årrække, vil det helt klart tale for anvendelsen af DCF-modellen.  

IFRS 13 nævner, at regnskabsudarbejder sagtens kan anvende flere værdiansættelsesmetoder, 

herunder også andre end indkomstmetoderne til dagsværdimålingen. Hvis der anvendes flere 

værdiansættelsesmetoder, vil ejendommens dagsværdi være den værdi i intervallet af beregnede 

dagsværdier, der bedst afspejler dagsværdien i situationen61.  

9.4 Hvad er regnskabsbrugers informationsbehov?  

Brian Thorngaard, som er analytiker i Nykredit, er blevet interviewet for at belyse regnskabsbrugers 

behov i forbindelse med dagsværdimåling og evnen til, at denne måling er retvisende i 

årsregnskabet62. Han påpeger, at bare forholdet med, at der er tale om en dagsværdimåling frem for 

indregning til kostpris eller gamle oplysninger, gør, at regnskabet som udgangspunkt er mere 

retvisende. Graden af sikkerhed, han opnår i forhold til, hvor retvisende et billede årsregnskabet 

udviser, er i høj grad præget af, hvorvidt der har været revision af det årsregnskab han analyserer63. 

IFRS 13 anvendes kun ved revision, hvilket indikerer en høj grad af sikkerhed på det aflagte 

årsregnskab. I IFRS 13 er notekravene med til at sikre, at regnskabsudarbejder skal beskrive sin 

model, dennes følsomhed og usikkerheder64. Disse oplysninger, vurderer revisor Jesper Jørgensen, er 

vigtige informationer, for regnskabsbrugeren, da man herigennem bedre kan forholde sig til indholdet 

i  modellen. Brian fortæller, at regnskabsbrugerne ville blive glade, hvis de fik flere oplysninger om 

dagsværdimålingen og de faktorer, der ligger bag, end de historisk har gjort. Størstedelen af de 

årsregnskaber, han analyserer, er aflagt efter den danske årsregnskabslov, som ikke har samme krav 

til noteoplysninger som IFRS.  

I Nykredit anvender de deres egne valuarer, hvis ejendommen skal belånes. Er der kun tale om en 

analyse af årsregnskabet, vil analytikeren selv teste de oplyste tal i årsregnskabet. Brian fortæller, at 

han laver følsomhedsberegninger på de indregnede ejendomme. Et af målene med 

følsomhedsanalysen er at beregne, hvor meget ejendommene kan falde i værdi, førend egenkapitalen 

går i nul. Hvis årsregnskabet ikke indeholder alle nødvendige oplysninger om dagsværdimålingen, 

                                                 
61 IFRS 13.63 
62 Interview ses af bilag C 
63 Årsregnskaber kan også aflægges med udvidet gennemgang eller review, som giver en lavere grad af sikkerhed.  
64 Notekravene er gennemgået nærmere i afsnit 2.2.5. 
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må analytikerne indirekte beregne de anvendte forrentningskrav og pengestrømme. Når Nykredit skal 

måle dagsværdien af en investeringsejendom, tager de udgangspunkt i bogførte indtægter og 

omkostninger og dermed ikke i ejendommens bedste anvendelse samt vurderingen af markedsvilkår. 

Dette giver ofte nogle lavere dagsværdier end ved at indregne ejendommens bedste anvendelse og 

markedsvilkår. Nykredit ser nemlig ofte, at regnskabsudarbejder er for optimistisk i forhold til den 

bedste anvendelse af ejendommen.  

Som repræsentant for regnskabsbrugerne vurderer Brian, at alt standardisering i form af 

modelanvendelse og input vil være godt, men om dette efterfølgende giver et retvisende billede, vil 

være uvist. Regnskabsbrugers behov vil ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling, da det 

primære fokus ligger på regnskabsudarbejder.  

9.5 Hvilke parametre skal overvejes for at sikre det retvisende billede? Og kan det 

opnås? 

Det retvisende billede, der har været omdrejningspunktet for denne afhandling, består af mange små 

delelementer, der er gennemgået i de foregående afsnit. Baseret på denne gennemgang er der 

identificeret tre væsentlige parametre, der er vurderet at være med til at sikre det retvisende billede.  

Det første parameter er erfaring. Kendskabet til ejendomsmarkedet, ejendomstyperne, modellernes 

anvendelsesområde samt mavefornemmelse er med til, at dagsværdimålingen bliver udarbejdet til at 

afspejle et retvisende billede. Afhandlingen har vist, at de teoretiske regnskabsstandarder ikke kan stå 

alene, da disse kun fastsætter de brede rammer. Den praktiske erfaring er således  essentiel ved 

dagsværdimåling samt til at fortolke de underliggende faktorer i dagsværdimålingen. Revisor Jesper 

Jørgensen siger i forbindelse hermed: ”Ofte er det jo mangel på kompetence, der gør, at tingene er 

forkerte, og ikke fordi man vil snyde”. Dagsværdimåling kræver, at regnskabsudarbejder har erfaring, 

er seriøs og dygtig for skabe et retvisende billede i årsregnskabet. 

Det andet parameter er, at subjektiviteten i dagsværdimålingen må understøttes af valide objektive 

data. Dagsværdimålingen er ikke bedre end de underliggende forudsætninger. Disse forudsætninger 

skal derfor ved dagsværdimålingen understøttes af objektive input, der bør kategoriseres højt i 

dagsværdihierarkiet, hvis dette er muligt. Derudover kan subjektiviteten elimineres ved, at flere parter 

er med inde over dagsværdimålingen, således at personlige holdninger mindst muligt bliver afspejlet 

i den endelige dagsværdi.  
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Det tredje parameter er, at dagsværdimålingen skal ses som en proces frem for en regneøvelse i en 

statisk model. De udførte beregninger i begge de anvendte modeller er relativt simple, og 

regnskabsudarbejder skal således holde sig for øje, at dagsværdimåling ikke blot involverer at indtaste 

nogle tal i en model, men at dagsværdimåling derimod må ses som en proces, hvor overvejelser om 

risici, nettodriftsafkast og markedsvilkår må estimeres og vurderes, således at disse bedst muligt 

indregnes ud fra en markedsdeltagers perspektiv.  

I forhold til hvorvidt det retvisende billede i praksis vurderes at kunne nås, er de interviewede 

personer blevet spurgt herom. Alle fire interviewdeltagere bekræfter65, at det retvisende billede kan 

nås. Revisor Jesper Jørgensen siger om dagsværdimåling, at det er som ”et puslespil, hvor ingen af 

brikkerne kan stå alene, for det er de ikke stærke nok til, men når jeg har disse her små 

puslespilsbrikker, så har jeg faktisk et puslespil, hvor jeg ikke synes at mangle nogle brikker – og så 

kan jeg konkludere”, og han nævner herudover, at der skal være ramme til fri fortolkning, før at 

dagsværdimålingen giver et retvisende billede. Valuar Arno Werner mener, at dagsværdimåling af en 

investeringsejendom er det, der kommer tættest på det retvisende billede, og han mener, at kostpriser 

og offentlige vurderinger hører fortiden til. Brian Thorngaard bekræfter ligeledes, at det retvisende 

billede kan nås, men at det bestemt også er muligt at afvige fra det. Det afhænger af den, der aflægger 

årsregnskabet, da regnskabsudarbejder hurtigt kan blive for subjektiv og positiv. Derfor påpeger 

Brian, at revision af årsregnskabet er med til at sikre det retvisende billede, idet en uafhængig part 

her er inde over dagsværdimålingen.   

Baseret på ovenstående vurdering af parametre der skal medtages for at sikre et retvisende billede, 

samt på hvorvidt det retvisende billede kan opnås i praksis, konkluderes det, at det retvisende billede 

kan nås, og at dagsværdimåling efter IFRS 13 medvirker til at opfylde kravet om et retvisende billede.  

 

 

 

 

                                                 
65 Der henvises til transskriberede interviews i bilag C for bekræftelse heraf.  
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10. Konklusion  

I indledningen er der gjort opmærksom på, at der i forbindelse med dagsværdimåling af 

investeringsejendomme er en udfordring i forhold til at beregne dagsværdien af en ejendom, der ikke 

har været handlet i de seneste årtier, samt hvorvidt denne dagsværdi giver et retvisende billede. For 

at løse denne problemstilling kan regnskabsudarbejder anvende reglerne under IASB.  

IASB har lavet en regnskabsstandard – IFRS 13, der udelukkende beskæftiger sig med, hvorledes 

dagsværdien for aktiver og forpligtelser skal måles. Afhandlingen har grundet sit begrænsede omfang 

kun beskæftiget sig med dagsværdimåling af investeringsejendomme. Med udgangspunkt i IFRS 13 

og udfordringen i forhold til det retvisende billede er nedenstående problemformulering opstillet.   

Hvilke overvejelser skal regnskabsudarbejder lægge til grund for at sikre det retvisende billede ved 

dagsværdimåling af investeringsejendomme ved anvendelsen af IFRS 13? 

Denne problemformulering er i afhandlingen besvaret ved at nedbryde problemstillingen i mindre 

undersøgelsesspørgsmål for herved at kunne konkludere på, hvilke overvejelser regnskabsudarbejder 

skal lægge til grund for at sikre et retvisende billede i årsregnskabet.   

Investeringsejendomme bliver reguleret i regnskabsstandarden IAS 40, der udelukkende vedrører 

investeringsejendomme. En investeringsejendom er defineret som en ejendom, der besiddes med 

henblik på at opnå lejeindtægter, kapitalgevinster eller begge dele. Det er således kun disse 

ejendomme, denne afhandling har omhandlet.  

Selve dagsværdimålingen bliver reguleret i regnskabsstandarden IFRS 13. Ifølge denne 

regnskabsstandard er dagsværdi defineret som prisen, der kunne opnås ved at sælge et aktiv eller 

skulle betales for at overdrage en forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på 

målingstidspunktet. Det er af afgørende betydning for korrekt dagsværdimåling, at de underliggende 

elementer i dagsværdidefinitionen fortolkes korrekt. I afsnit 2 i afhandlingen er fortolkningen af disse 

elementer gennemgået, samt hvilke overvejelser regnskabsudarbejder skal gøre sig i forbindelse 

hermed. Det vigtigste budskab i forhold til fortolkning af definitionen er at sikre, at 

dagsværdimålingen foretages ud fra en markedsdeltagers perspektiv.  

For at måle dagsværdien af en investeringsejendom opstiller IFRS 13 tre metoder, der kan anvendes 

til måling heraf. Markedsmetoden, omkostningsmetoden og indkomstmetoden. Uagtet valg af metode 

vil dagsværdimålingen altid indeholde et skønsmæssigt element for herigennem at vise det retvisende 

billede. I denne afhandling er kun anvendelsen af indkomstmetoden blevet analyseret og vurderet. 
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Dette skyldes, at indkomstmetoden er den mest anvendte metode i praksis og derfor giver bedst 

mulighed for at belyse afhandlingens overordnede problemformulering. Dagsværdien er derfor blevet 

beregnet ved hjælp af indkomstmetoden, der grundlæggende består af to elementer; 

forrentningskravet og pengestrømmene. Estimering af disse blev i afhandlingen vurderet for en fiktiv 

case-ejendom, hvis dagsværdi pr. 31.12.2015 skulle måles. I forbindelse med fastsættelsen af 

forrentningskravet for case-ejendommen er det vurderet, hvilke overvejelser regnskabsudarbejder 

skal lægge til grund. Fastsættelsen af forrentningskravet er i afhandlingen blevet tillagt en stor andel, 

da en korrekt estimering heraf er essentiel for en retvisende dagsværdi. Forrentningskravet består af 

tre delelementer; en risikofri rente, markedsspecifikke risici og ejendomsspecifikke risici. Disse 

delelementer er vurderet i forhold til de bagvedliggende forudsætninger samt i forhold til estimering 

af et fiktivt forrentningskrav for case-ejendommen. I praksis ses det, at forrentningskravet fastsættes 

som en samlet procent, hvori alle de ovennævnte elementer er indregnet under ét. I forbindelse med 

fastsættelsen var det primære fokus derfor, at alle relevante risici blev indregnet, uanset om dette 

skete samlet eller i særskilte elementer.  

For at hjælpe regnskabsudarbejder med at sikre et retvisende billede har IFRS 13 opstillet en række 

oplysningskrav, som regnskabsudarbejder skal oplyse i årsregnskabet i forbindelse med 

dagsværdimålingen. Disse oplysningskrav vedrører bl.a. den opgjorte dagsværdi, værdiansættelses-

metoden, anvendte input og deres placering i dagsværdihierarkiet samt information om anvendte 

ikke-observerbare input. Sidstnævnte er de input, der indeholder et skønsmæssigt element, hvorfor 

regnskabsudarbejder skal oplyse herom.  

Afhandlingen har med udgangspunkt i de fastsatte pengestrømme og det estimerede forrentningskrav 

beregnet dagsværdien af den fiktive case-ejendom. Dette er gjort ved at anvende to forskellige 

indkomstmodeller, der begge er anerkendte i praksis. De anvendte modeller er DCF-modellen og den 

afkastbaserede model. Den beregnede dagsværdi er ikke blevet underlagt nogle test, da afhandlingens 

formål har været at belyse overvejelserne bag det retvisende billede frem for den beregnede 

dagsværdi.  

For at vurdere de anvendte modellerens evne til at give et retvisende billede er modellernes følsomhed 

over for ændringer i underliggende parametre analyseret. Følsomhedsanalysen er udført, hvor 

følgende tre parametre er ændret med +/- 30 %; lejeindtægter, forrentningskrav og tomgangsprocent. 

Baseret på følsomhedsanalysen konstateres det, at begge modeller er meget følsomme over for 
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ændringer i både lejeindtægter og forrentningskrav, hvorimod ændringer i tomgangsprocenten ikke 

påvirker den endelig dagsværdi væsentligt.  

De anvendte indkomstmodeller skal belyse, hvorvidt det er muligt at give et retvisende billede under 

IASB’s begrebsramme. IASB har opstillet fire kvalitative krav; relevans, pålidelighed, forståelighed 

og sammenlignelighed, som alle skal være opfyldt for at sikre et retvisende billede. Begge modeller 

opfylder disse fire krav, og det må derfor konkluderes, at modellerne er i stand til at give et retvisende 

billede.  

Fremadrettet vil der stadig være udfordringer i forbindelse med dagsværdimåling, og revisor Jesper 

Jørgensen udtaler, at ”både i morgen, i overmorgen og om tyve år vil det være de samme udfordringer, 

revisor står over for i forhold til revision af dagsværdiopgørelser”.  Uanset om det gælder revision 

af dagsværdien eller selve dagsværdimålingen, vil dagværdi fremadrettet indeholde et skønselement, 

der ligeledes fremover vil give udfordringer. Baseret på ovenstående må det konkluderes, at 

dagsværdimåling af investeringsejendomme efter IFRS 13 kan give et retvisende billede. Det kræver 

erfaring hos regnskabsudarbejder, et stort kendskab til den ejendom, der måles til dagsværdi, samt at 

underliggende forudsætninger er veldokumenterede, for herigennem at mindske skøn og sikre, at 

markedsdeltagerens perspektiv tilgodeses.  

11. Perspektivering  

Efter finanskrisen er der kommet større bevågenhed på de virksomheder, der besidder 

investeringsejendomme, med henblik på indregning og måling af disse til dagsværdi66. 

Dagsværdimåling er derfor meget aktuelt. Dette gælder, uanset om det vedrører dagsværdimåling af 

aktiver eller forpligtelser. Ønsket og muligheden for at indregne til dagsværdi giver 

regnskabsudarbejder mulighed for give et mere retvisende billede af investeringsejendommen, 

således at det konstant udviklende marked bedst muligt udtrykkes i årsregnskabet.   

Denne afhandling har afgrænset sig til udelukkende at fokusere på dagsværdimåling af  

investeringsejendomme. IFRS 13 er en generel regnskabsstandard, der skal anvendes, i de tilfælde 

hvor en anden IFRS-standard tillader indregning til dagsværdi67. Dette kunne fx være 

investeringsejendommens forpligtelser, aktieoptioner eller visse immaterielle aktiver. En analyse af, 

                                                 
66 Johansen, Torben (2016) s. 17 
67Fedders, Jan og Steffensen, Henrik (2012) s. 316.  
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hvorledes IFRS 13 skal anvendes ved forskellige typer af aktiver eller forpligtelser, ville være 

interessant i forhold til fortolkningen af de underliggende definitioner i IFRS 13. Dette gælder 

definitioner som ”det aktive marked”, en ”velordnet transaktion” og definitionen af selve aktivet. Da 

IFRS 13 er en generel standard, vil der være plads til fortolkning alt efter aktivet eller forpligtelsen, 

der måles til dagsværdi. Ved dagsværdimåling gælder det for alle aktiver og forpligtelser om, at der 

skal tages hensyn til de forhold, en markedsdeltager vil tage i betragtning ved dagsværdimålingen af 

aktivet eller forpligtelsen. En undersøgelse af, hvad der ligger i disse forhold for andre typer af aktiver 

og forpligtelser, ville give mulighed for bedre og mere korrekt at forstå standarden og dennes 

mulighed for at give et retvisende billede.   

Afhandlingen har i analysen kun beskæftiget sig med indkomstmetoderne; DCF-modellen og den 

afkastbaserede model. IFRS 13 giver mulighed for at anvende tre værdiansættelsesmetoder, der er 

nærmere beskrevet i afsnit 2.2.2. Besvarelsen af den overordnede problemformulering har kun 

beskæftiget sig med det retvisende billede ved anvendelsen af indkomstmetoden. De to øvrige 

metoder - markedsmetoden og omkostningsmetoden - er ikke blevet analyseret i forhold til 

muligheden for at give et retvisende billede. For investeringsejendomme vil markedsmetoden være 

svær at anvende, da det kræver data fra identiske markedstransaktioner. Denne metode er derfor 

primært anvendt ved dagsværdimåling af finansielle instrumenter eller værdipapirer, hvor der findes 

et marked med identiske aktiver. Den anden metode - omkostningsmetoden - går i sin enkelthed ud 

på at vurdere det beløb, der kræves for at erstatte det aktiv, som måles. Denne metode bygger i højere 

grad på omkostninger, hvorimod de anvendte indkomstmetoder primært bygger på indtægterne. 

Havde afhandlingen haft et større omfang, ville det have været spændende at undersøge, om samme 

dagsværdi ville gøre sig gældende ved anvendelsen af de øvrige værdiansættelsesmodeller, samt 

hvorvidt de bagvedliggende overvejelser ved anvendelsen af indkomstmetoderne ligeledes stemmer 

overens med overvejelserne bag de øvrige værdiansættelsesmodeller.  

Danmark har lige fået nye ændringer til årsregnskabsloven, der trådte i kraft d. 1. juli 2015. Disse 

gælder for alle årsregnskaber, der begynder den 1. januar 2016 eller senere68. Ændringerne er 

implementeret for at sikre en større overensstemmelse mellem den danske årsregnskabslov og de 

internationale regnskabsstandarder, hvilket netop har været fokuspunktet i denne afhandling.  

                                                 
68 Lassen, Kim Tang og Eriksen, Rasmus Risager (2015) 
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Lighederne mellem de internationale standarder og den danske årsregnskabslov forøges, og teorien 

bag indregning og måling bliver i højere grad den samme. Årsregnskabsloven er baseret på 

principperne i IFRS, hvilket betyder, at reglerne i IFRS skal anvendes til at fortolke den danske 

årsregnskabslovs rammebestemmelser69. Dette medfører, at de internationale regnskabsregler 

fremadrettet vil have stor betydning, samt at kendskabet til dem bliver vigtigere i forbindelse med 

regnskabsaflæggelsen i selv små danske selskaber.  

Efter den ændrede årsregnskabslov vil danske virksomheder, der ikke har investeringsaktivitet som 

hovedaktivitet, nu have mulighed for at indregne deres investeringsejendomme til dagsværdi med 

værdiregulering over resultatopgørelsen. Tidligere har disse virksomheder skulle indregne 

investeringsejendomme til kostpris, da bestemmelsen om hovedaktivitet med investeringsvirksomhed 

ikke var opfyldt. De nye regler giver disse virksomheder mulighed for at indregne til dagsværdi med 

regulering over resultatopgørelsen og uden nogen binding på egenkapitalen, jf. ÅRL § 38. De nye 

regler omfatter kun investeringsejendomme og dermed ikke øvrige investeringsaktiver. 

Forpligtelserne tilknyttet investeringsejendommen må ikke måles til dagsværdi, men de skal i stedet 

måles til amortiseret kostpris. Bestemmelsen i ÅRL § 38 vedrørende dagsværdimåling af 

investeringsejendomme er frivillig at anvende, og bemærkningerne til loven lægger vægt på, at 

dagsværdimåling er en tung proces70, som denne afhandling også har belyst. Regnskabsudarbejder 

må derfor vurdere, hvorvidt de fornødne kompetencer til måling heraf vurderes at være tilstede, inden 

det vælges at indregne investeringsejendomme til dagsværdi efter årsregnskabsloven. Ved 

implementeringen af ændringerne kommer årsregnskabsloven i højere grad til at ligne de 

internationale regnskabsstandarder. Dette betyder, at fremadrettet vil årsregnskaber aflagt efter to 

forskellige begrebsrammer i højere grad være sammenlignelige. Havde afhandlingens  omfang været 

større, ville en vurdering af de to begrebsrammer i forhold til det retvisende billede være interessant 

at undersøge.  

Dagsværdi vil fremadrettet have en stor betydning for sikringen af det retvisende billede ved måling 

af investeringsejendomme. Der er mange aspekter af dagsværdimåling og det retvisende billede. 

Denne afhandling vurderes derfor ikke at være udtømmende i forhold hertil, men den har  

udelukkende belyst regnskabsudarbejderens overvejelser i forbindelse med det retvisende billede.   

                                                 
69 Børsting, Anni; Larsen, Peter Jan og Hansen, Henrik Z (2015) s. 8  
70 Børsting, Anni; Larsen, Peter Jan og Hansen, Henrik Z (2015) s. 26 
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13. Bilagsliste  

Bilag A – Den Hermeneutiske Spiral  
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INTERVIEWSPØRGSMÅL – REVISOR – JESPER JØRGENSEN 

 

Bilag B – Interviewguides  

 

 

 

1. I hvor mange år har du arbejdet som revisor og hvornår blev du færdig som statsautoriseret 

revisor, og hvor stor er din erfaring med revision af dagsværdiopgørelser på ejendomme? 

 

2. Hvad forstår du ved en investeringsejendom?   

 

3. Hvor ofte besigtiger du de ejendomme, som du reviderer dagsværdiopgørelse af? Og vurderer 

du at dette er nødvendigt for revisionen? 

 

4. Hvor ofte anvendes IFRS 13 for de ejendomme du reviderer?  

 

5. På baggrund af din erfaring med revision i ejendomsbranchen og dit kendskab til IFRS: 

a. Hvilke fordele ser du så, ved værdiansættelsen af investeringsejendomme efter IFRS 

13?  

b. Hvad ser du som de største risici og faldgrupper ved værdiansættelsen af investerings-

ejendomme efter IFRS 13? 

 

6. Hvilke revisionsmæssige udfordringer, er du som revisor stødt på, ved revisionen af dagsværdi 

efter IFRS 13? Vurderer du, at disse udfordringer fremadrettet vil gøre sig gældende? 

 

7. Det retvisende billede/fair representation er et teoretisk begreb, mener du at dette er muligt at 

opnå i praksis og hvorledes giver IFRS 13 dig redskaber hertil?  

 

8. Mener du at IFRS 13 hjælper med at gøre regnskabet mere retvisende i forhold til opgørelsen 

af dagsværdi? Samt at de øgede notekrav, gør at regnskabet bliver mere pålideligt og relevant 

for regnskabsbruger? 

 

9. Hvorledes fortolker du definitionen af dagsværdi efter IFRS 13 som jf. appendiks A forlyder 

”Prisen, der kunne opnås ved at sælge et aktiv eller skulle betales for at overdrage en 

forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet” 

a. Hvad forstår du ved en velordnet transaktion (en regulær handel)? 

b. Hvordan vurderer du om et marked er aktivt? Samt hvad ejendommens primære 

marked er? 
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10. Hvilken værdiansættelsesmodel mener du, giver det mest retvisende billede i forhold til 

værdiansættelse af en investeringsejendom? Og anbefaler du dine kunder at anvende denne 

model? 

 

11. Hvordan sikrer du dig, at ledelsen indregner ejendommen til den bedste anvendelse af aktivet 

som IFRS 13 foreskriver? 

 

12. IFRS 13 foreskriver at brugen af observerbare input skal maksimeres. Hvordan kontrollerer 

du de input som kunden har anvendt, og sikrer dig at der anvendes flest mulige observerbare 

input?  

 

13. Hvordan tester du den grad af subjektivitet som kunden har indregnet i sin opgørelse, og 

hvordan forholder du dig kritisk hertil?  

 

14. Ved opgørelsen af dagsværdi, hvilke elementer vurderer du, som de vigtigste at forholde sig 

til?  

 

15. Hvorledes efterprøver du det forrentningskrav, som kunden har fastsat for en specifik 

ejendom, og hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse hermed? 

 

16. Hvilke risici (risikofrie-, markedsmæssige- og specifikke risici) vurderer du, at man bør 

inddrage og vurdere ved opgørelsen af forrentningskravet?  

 

17. Efter en boligboble og makroøkonomiske forhold der ændrer sig hastigt, hvorledes sikrer du 

dig, at ledelsen har taget højde herfor i deres opgørelse?  

 

18. Hvordan sikrer du dig, at dagsværdien bliver sat ud fra en markedsmæssigt synspunkt og ikke 

fra et virksomhedsspecifikt synspunkt, som IFRS 13 foreskriver?  

 

19. Hvorledes kvalitetssikrer du kundens opgørelse af dagsværdien? Og hvorledes sikrer du dig 

at opgørelsen giver et retvisende billede?  

 

20. Hvordan efterprøver du følsomheden af kundens opgørelser? 

 

21. Forventer du, at man fremadrettet vil kunne automatisere processen og lave opgørelserne 

systemgenereret?  

 

22. I hvor høj grad anvender du ved din revision uafhængige valuarer, som IFRS 13 anbefaler? 

Og mener du, at det i fremtiden vil kræve, at man altid anvender valuarer for at sikre korrekt 

opgørelse af dagsværdien?    
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INTERVIEWSPØRGSMÅL  - VALUARER – JESPER ANDERSON OG ARNO 

WERNER 

 

23. IFRS 13 opstiller kun de brede rammer for, hvorledes dagsværdien bør opgøres, mener du, at 

der bør udarbejdes en mere konkret værdiansættelsesmetode, således at der kan opnås større 

sammenlignelighed i årsrapporterne?  

 

 

 

1. I hvor mange år har du arbejdet som valuar?  

 

2. Hvor mange investeringsejendomme opgør du cirka til dagsværdi på 1 år?  

 

3. Hvad forstår du som en investeringsejendom? Og besigtiger du altid en ejendom førend du 

opgøre dagsværdien? 

 

4. Hvor ofte anvender du IFRS 13 til opgørelsen af dagsværdi, som skal anvendes ved 

børsnoterede selskaber? 

 

5. På baggrund af din erfaring med ejendomsbranchen og dit kendskab til IFRS: 

a. Hvilke fordele ser du så ved værdiansættelsen af investeringsejendomme efter IFRS 

13?  

b. Hvor ser du de største risici og faldgrupper ved værdiansættelsen af 

investeringsejendomme efter IFRS 13? 

 

6. Hvordan sikrer du dig som valuar, at du opfylder de guidelines som IFRS 13 opstiller ved 

opgørelsen af dagsværdi?  

 

7. Det retvisende billede/fair representation er et teoretisk begreb, mener du at dette er muligt at 

opnå i praksis og hvorledes giver IFRS 13 dig redskaber hertil?  

 

8. Mener du at IFRS 13 hjælper med at gøre regnskaberne mere retvisende i forhold til 

dagsværdiopgørelse? Samt at notekravene, sikrer at regnskabet bliver pålideligt og relevant 

for regnskabsbruger? 

 

9. Hvorledes fortolker du definitionen af dagsværdi efter IFRS 13 som jf. appendiks A forlyder 

”Prisen, der kunne opnås ved at sælge et aktiv eller skulle betales for at overdrage en 

forpligtelse i en velordnet transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet” 

a. Hvad forstår du ved en velordnet transaktion (en regulær handel)? 

b. Hvordan vurderer du om et marked er aktivt? Samt hvad ejendommens primære 

marked er? 
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10. Hvilken værdiansættelsesmodel mener du, giver det mest retvisende billede i forhold til 

værdiansættelse af en investeringsejendom?  

 

11. Hvorledes opgøre du dagsværdien på en investeringsejendom? Og hvilken metode anvender 

du?  

 

12. Hvordan indregner du den bedste anvendelse af aktivet som IFRS 13 foreskriver? 

 

13. IFRS 13 foreskriver at brugen af observerbare input skal maksimeres, hvilke input (data) 

anvender du?  

 

14. Hvor høj en grad af subjektivitet indgår i din dagsværdiopgørelse, og hvorledes dokumenterer 

du de forudsætninger du anvender? 

 

15. Ved opgørelsen af dagsværdi, hvilke elementer vurderer du, som de vigtigste at forholde sig 

til?  

 

16. Hvorledes fastsætter du forrentningskravet for en specifik ejendom, og hvilke overvejelser 

gør du dig i forbindelse hermed? 

 

17. Hvilke risici (risikofrie-, markedsmæssige- og specifikke risici) inddrager og vurderer du ved 

opgørelsen af forrentningskravet?  

 

18. Efter en boligboble og makroøkonomiske forhold der ændrer sig hastigt, hvorledes indregner 

du de affødte effekter disse har?  

 

19. Hvordan sikrer du dig, at dagsværdien bliver sat ud fra en markedsmæssigt synspunkt og ikke 

fra et virksomhedsspecifikt synspunkt som IFRS 13 foreskriver?  

 

20. Hvorledes kvalitetssikrer du din opgørelse af dagsværdien? Og hvorledes sikrer du dig at 

opgørelsen giver et retvisende billede?  

 

21. Når en ejendom du har vurderet, efterfølgende bliver solgt, er du så inde og forholde dig til 

den endelige salgspris sammenholdt med din vurdering?  

 

22. Hvilken erklæring giver du på en valuarvurdering? Og bliver disse tilpasset for hver enkelt 

ejendom? 

 

23. Forventer du, at der fremadrettet vil være behov for brug af valuarer til dagsværdimålinger, 

eller vil man kunne automatisere processen og lave opgørelserne systemgenereret? 
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INTERVIEWSPØRGSMÅL – ANALYTIKER – BRIAN THORNGAARD 

CHRISTENSEN 

24. IFRS 13 opstiller kun de brede rammer for, hvorledes dagsværdien bør opgøres, mener du, at 

der bør udarbejdes en mere konkret værdiansættelsesmetode, således at der kan opnås større 

sammenlignelighed i årsrapporterne?  

 

 

 

 

 

1. I hvor mange år har du arbejdet som analytiker, og hvad er dit kendskab til selskaber der har 

ejendomsinvesteringer som en af sine hovedaktiviteter?  

 

2. Hvor ofte er Nykredit ude at besigtige de ejendomme, som indregnes i regnskaberne til 

dagsværdi? Og anvender I valuarer, til at opgøre dagsværdien af ejendomme, som er indregnet 

i de regnskaber I analysere? 

 

3. På baggrund af din erfaring med ejendomme og analyse heraf:  

a. Hvilke fordele ser du så, ved værdiansættelsen af investeringsejendomme til 

dagsværdi efter IFRS 13?  

b. Hvad ser du som de største risici og faldgrupper ved værdiansættelsen af investerings-

ejendomme efter dagsværdi? 

 

4. Hvilke udfordringer, er du som analytiker stødt på, ved analysen af dagsværdi efter IFRS 13? 

Vurderer du, at disse udfordringer fremadrettet vil gøre sig gældende? 

 

5. Hvilke tiltag kunne afhjælpe de nævnte udfordringer ovenfor?  

 

6. Det retvisende billede/fair representation er et teoretisk begreb, mener du at dette er muligt at 

opnå i praksis? 

 

7. Mener du at IFRS 13 hjælper med at gøre regnskabet mere retvisende og at de øgede notekrav, 

gør at regnskabet bliver mere pålideligt og relevant for regnskabsbruger dvs. analytiker? (Har 

du kunnet mærke en forskel siden IFRS 13 kom, i 2013?)  

 

8. Hvilken værdiansættelsesmodel mener du, giver det mest retvisende billede i forhold til 

værdiansættelse af en investeringsejendom?  

 

9. Hvilke informationer om investeringsejendommen skal du bruge, for at kunne analysere 

kundens opgørelse?  
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10. Hvorledes forholder du dig til den grad af subjektivitet som kunden har indregnet i sin 

opgørelse? Og hvordan efterprøver du følsomheden af kundens opgørelser? 

 

11. Hvorledes forholder du dig til det forrentningskrav, som kunden har fastsat, og hvilke 

overvejelser gør du dig i forbindelse hermed? 

 

12. Efter en boligboble og makroøkonomiske forhold der ændrer sig hastigt, hvorledes sikrer du 

dig, at ledelsen har taget højde herfor i deres opgørelse?  
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Bilag C – Transskriberede interviews  

Interview: Revisor Jesper Jørgensen  d. 5. august 2016  

Michaela: Jamen den første det var bare lige for et hurtigt indtryk af hvor mange år du havde været 

revisor. 

Jesper: Jamen, hvad hedder det, jeg har 38 års erfaring som revisor og langt størstedelen af den der 

har jeg haft både med entreprenørvirksomheder og også ejendomme i den ene eller den anden 

forstand, haft noget med det at gøre, så jeg har prøvet lidt af hvert, i den forbindelse. 

Michaela: Så du har også kendskab til IFRS13 jo, for det børsnoterede selskab- 

Jesper: Det kan man roligt sige jeg har prøvet lidt af, lige siden det blev moderne. Det gælder både 

rent ejendoms- rene ejendomsinvesteringsselskaber og så også kan du sige, mere på develop-siden 

hvor det er investeringsejendomme. Det er selvfølgelig det samme, men-  

Michaela: Ja, så du har også været inde over imens markedet har haft nogle vilde udsving, jo. 

Jesper: Det har jeg prøvet mere end en gang, ja, både når det går den ene vej og så den anden vej, 

som jo er med til at udfordre lidt også, så hvad hedder det, jeg har prøvet lidt af hvert i de mange år 

med det her, så, også dem hvor det er svært. 

Michaela: Ja, der må være en del hvor man ikke har noget sammenligningsgrundlag overhoved at 

gå til udgangspunkt i, eller? 

Jesper: Ja i hvert fald sammenligningsgrundlag det kan du sagtens have, og det kan der være flere 

forskellige årsager til – det kan være beliggenhed, altså, og det kan være ejendommen er af en sådan 

sjældenhedskarakter at du ikke rigtig har noget sammenligningsgrundlag. Det der er værd at huske 

når man kigger på ejendommen at man ikke hænger sig for meget fast i det fysiske dybest set, men 

mere ser hvad er det for nogle lejere du har i sådan en ejendom, og så begynder det at blive en lille 

smule nemmere trods alt, fordi nogen gange så er det lige som om det er nogen der hænger lidt fast 

og siger det her er en meget speciel ejendom, det kan selvfølgelig også have nogle begrænsninger i 

hvad du kan bruge den til, kan man sige, ikke, men det jo mere at sige hvad er det for en type lejere 

du har inde i, og hvordan er det at få dem ind i, osv. det er jo sådan lidt det der er mest interessant, 

og ikke murstenene. 

Michaela: Ja for det kan nemlig godt være at man nogle gange lidt kommer til at sige at nå men så 

længe det er en velbevaret bygning så skal den have en høj værdi. 

Jesper: Ja, men det er der selvfølgelig også noget i, for det er nemmere at tiltrække lejere til en 

velbevaret, ordentlig, velfungerende ejendom, sådan er det selvfølgelig, og du kan få en højere pris, 

eller lejepris for sådan noget, men det er simpelthen, det er jo ikke særlig lade-sig-gøre-ligt, det er jo 

i almindelighed hvordan kan du tiltrække gode lejere, og gode lejere- det er selvfølgelig også noget 

med beliggenhed, det er nemmere at trække gode lejere i centrum af København end det er i, hvad 

hedder det, Næstved. Altså sådan er det. Ikke at man ikke kan tiltrække lejere i Næstved, men det er 

bare- der er større potentiale, det giver flere lejemål, det giver bedre mulighed – selvfølgelig er der 

også flere ejendomme, men der er bare et meget større potentiale, og en af de ting der sådan aller 

oftest som du selv siger med sammenligningsgrundlag, det er om at der dybest set er et reelt marked 

og det kan du sige jamen i København er der i langt de fleste typer ejendomme et reelt marked, 
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fordi der er reelt udbud og efterspørgsel, og der er også en mængde handler, så du i hvert fald på 

den front kan se et eller andet 

Michaela: Ja for det kræver teorien jo også, at man skal sælge ejendommen på dets primære 

marked. 

Jesper: Ja, ligesom i alle andre kan man sige aktiver når man skal værdiansætte den til en 

dagsværdi, så er det at sige, jamen er der et likvidmarked, det er jo det det er et udtryk for. Hvis 

ikke der købes og sælges ejendomme, så er det svært at vide hvad prisen er jo, dybest set, ikke? Og 

så kan du sige kommer du i Danmark til provinsen, jamen så kan du se, så kan der være størrelse, 

typer af ejendomme og må sige, jamen der har du ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag. 

Michaela: Hvordan går du så ind der og vurderer det primære marked? 

Jesper: Jamen altså du må jo prøve- 

Michaela: Det er jo dig der skal vurderer det- 

Jesper: Det rigtig- Nej nej. Jaja, men- jamen altså det kan jo være ved at hente ejendomsmægler 

vurderinger, det er trods alt værd at se, hvad ligger der af handler, hvor langt ligger det tilbage, også 

selvom det er få. Hvis nu vi siger det er Esbjerg, og så siger, okay, det er så Esbjerg, hvordan ser det 

ud i andre byer- 

Michaela: af Esbjergs størrelse? 

Jesper: Jaja, hvad kunne det være, i Kolding, så ved vi godt at der kan være forskel imellem 

Kolding og Esbjerg, men du må så ligesom stable nogle ting sammen og sige godt, vi har noget der 

er Kolding og Esbjerg, vi har noget der er der, vi kan i hvert fald se at- og der kan være nogle 

markedsrenter, så du ligesom får samlet nogle forskellige elementer sammen og siger, når vi nu 

sidder med alle de her byggeklodser, og når jeg lægger dem op ved siden af hinanden, så er det nok 

fair and Square, så må du jo bruge den professionelle dømmekraft  for resten. Og så kan du 

selvfølgelig ende i den situation og sige det kan jeg ikke – for jeg har ikke- grundlagde er bare ikke 

godt nok, og så må det jo medføre- og så må du sige, hvor stor er usikkerheden, og er usikkerheden 

for stor, så kommer der selvfølgelig en lille ekstra skriverier i påtegningen ikke, og ikke mindst i 

ledelsesberetningen, at ledelsen forklarer- fordi ledelsen er jo ikke- altså vi kan jo ikke bede 

ledelsen om at gøre noget der er umuligt. Så hvis der ikke er noget så må de jo værdiansætte efter 

bedste evne, dokumentere det efter bedste evne, og så kan vi sidde tilbage alle sammen og sige, det 

er jo sådan set gjort godt nok, men vi ved også alle sammen at vi er lidt på herrens mark, så må det 

jo blive skrevet i ledelsesberetningen og så må vi jo formulere os i påtegningen derefter, ikke? 

Michaela: Ja, for det er vel også lidt det der gør det svært nogen gange, ejendomme der ikke har 

været solgt de sidste 40 år, altså hvad skal værdien være? 

Jesper: ja, det er rigtigt, men der tror jeg igen det er vigtigt at gå ind og se hvad er det for nogle 

lejere? Og findes der ejendomme af sådan kan man sige lignende karakter i hvert fald? Så, hvad 

hedder det, ja, det er jo det, altså, en gang imellem der bliver det jo lidt af et puslespil med mange 

forskellige små brikker, det kan være lidt af et detektivarbejde, ikke, ligesom du ser i tv, du finder 

lige den brik, og den brik og den brik, og til sidst så har du hele puslespillet og siger okay så er det 

godt nok, eller det er ikke godt nok, ikke? Men hvor du på andre ejendomme, der er det meget mere 



 

Side 93 af 148  

simpelt, du har en værdiansættelsesmodel du kan køre igennem, du kan tjekke resultaterne der op 

imod, kan du se markedsrapporter noget hvor du ved, jamen i det område er der en afkastprocent på 

fem, jamen det hedder de alle sammen, fint det er også det vi har brugt, ikke? Så der bliver det 

nemmere for alle, ikke? 

Michaela: Jo jo, så gør det det også- 

Jesper: Ja så gør det det lidt nemt og så skal man selvfølgelig huske på den ene side det er ejendom 

for ejendom men på den anden side skal man også altid- er det en vigtig øvelse- på trods af at det er 

ejendom for ejendom, at lige læne sig tilbage, fordi man kan jo sige at, det kan godt være vi er inde 

og kigge på den enkelte ejendom, den isoleret set kan sige ok ved værdiansættelsen, det kan være 

den er hver gang til den lidt forsigtige side, det kan også være den hver gang er lidt til den 

optimistiske side, og så kan du sige når du får lagt alle de der lidt forsigtige, lidt forsigtige eller lidt 

for optimistiske sammen, ja så kan du for det første ende over dit væsentlighedsniveau så har du 

lige selvfølgelig en udfordring, ikke? Men det kan også bare nede med uanset vi ikke kommer det 

væsentlighedsniveau og sige, ah, det hænger- altså- det enten ikke helt kontinuitet med hvad vi 

plejer at gøre, det kan være den ene del, den anden del, ah, det bliver den altså lige lægger mig lidt 

tilbage og bruger min sunde fornuft og professionelle dømmekraft, så er vi sgu nok røget lidt for 

langt til den ene eller den anden side. Og så kan du sige, jeg kan jo ikke slå mit hoved, undskyld 

udtrykket, det og sige forbehold, vel? Men sige, ah, vi skal nok- altså, nu sige, er vi blevet lidt for 

konservative- lidt optimistiske i vores vurderinger, og hvordan kan vi beskrive ledelsesberetningen, 

eller hvordan skal vi ind og justere på afkastprocenterne, hvad det nu måtte være ikke, for at få det 

til at hænge lidt bedre sammen, uden at det nødvendigvis er forkert.     

Michaela: Men det er vel også lidt noget med at forholde sig til følsomheden i selve opgørelserne? 

Jesper: Bestemt, det- helt enig i en del af det, men selvom du sidder med følsomheden, så kan du 

også sige jamen, hvis følsomheden er helt- fordi følsomheden vil netop være vigtigt, lad os nu bare 

tage den optimistiske del, det er jo lige så slemt med den pessimistiske faktisk, men det- hvis vi 

siger at vi ligger inden for det aspekt her, og nu har lavet følsomhed- det er så nok her, hvis vi hver 

gang ligger derover så har vi jo selv en skævhed, så skal vi finde ud af hvordan vi får enten skal vi 

rette på skævheden eller skal vi, hvad hedder det- eller og kombinere det med hvordan beskriver vi 

det her, principper vi bruger, ikke? Principper er måske det der er allervigtigst, for mig, det er 

kontinuitet, at vi gør det samme hvert år, altså, vi skal selvfølgelig ændre procenter hvis markedet 

og alt det her- men altså modelmæssigt holder fat i det, fordi kontinuiteten er med til at sikre at der 

er en rød tråd i det, det er jo derfor at det i det hele taget er et kontinuitetsprincip, når vi laver 

regnskab, men man kan sige når man bruger markedsværdi så er det måske- på aktiver, eller 

passiver for den sags skyld også, jamen så er det og hvad hedder det, kontinuitet måske endnu mere 

vigtig fordi den er med til på en eller anden måde og kan man sige indsnævre usikkerheden i det, 

ikke? 

Michaela: Men det giver vel også noget sammenlignelighed, altså- 

Jesper: Jaja, det jo en anden del af det, for kan man sige, gør vi det ens hvert år så kan man sige det 

jo ikke et argument at det er lige skævt hvert år, men du får ikke sløret en udviklingstrend- som et 

regnskab skal være med til at signalere, ikke? Så der er mange ting kan man sige rundt om. 

Michaela: Men har du ikke også haft kunder der så vil ændre modellen, hvis de har fundet ud af- 
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Jesper: Jo-Jo, det har vi da prøvet med god grund, andre gange kan man være lidt i tvivl om hvad 

bevæggrunden er for det ikke- 

Michaela: men hvad vurderer du er en god model, altså hvad for en, altså nu beskæftiger jeg mig 

primært med DCF-modellen eller den afkastbaserede model, som gerne skulle komme frem til den 

samme værdi? 

Jesper: De to modeller har jo hver sin- DCF-modellen er selvfølgelig den teoretisk rigtige og 

afkastmodellen er jo rigtig under nogle givne forudsætninger. Jeg tror dybest set at afkastmodellen 

er nemmest for de fleste at forstå. 

Michaela: Ja, men der skal man heller ikke over lige så mange år jo, du skal ligesom- 

Jesper: Nej nej, det tror jeg et eller andet sted, og hvis man kan- det man kan jo gøre, man kan lave 

nogle test på der hvor man har brugt afkastmodellen, engang imellem sige, okay, nu prøver vi at 

lave nogle DCF-modeller på nogen af dem, bare for at se om vi rammer ved siden af, for det kan 

være en meget god test at lave, trods alt, fordi man kan også stille og roligt, også uden selv at være 

helt klar over det komme ude af synk modelmæssigt, for det tænker man måske bare ikke over- 

Michaela: Det kan jo også både blive for simpelt, eller for avanceret, sådan så du ikke kan gætte 

forudsætningerne- 

Jesper: Yes, og igen forstå lidt, og det er jo ikke et argument for at det ikke skal gøres ordenligt, lad 

mig sige det på den måde, men man skal lige forstå også at det simple er selvfølgelig meget nemt, 

er dejligt at høre på, men der kan mangle noget og det komplekse, der er mange ting der hedder nul 

komma et eller andet, som ikke flytter ret meget. 

Michaela: Jo men der er også rigtig mange forudsætninger - 

Jesper: Man taber hoved, man taber måske overblikket i det- 

Michaela: Jamen også jo flere linjer du går ind og budgettere på- 

Jesper: Jaja. 

Michaela: Jo mere usikkerhed kan du egentlig også ramme ind i. 

Jesper: Fuldstændigt, og det at finde ud af om usikkerheden vender den rigtige vej- samme vej eller 

hvilken vej de nu vender, det er jo i sig selv en vigtig del af det at forstå modellen. 

Michaela: Jaja, så man ved at de ikke bare udjævner hinanden. 

Jesper: Ja, lige præcis, og forstå mekanismerne i det, og så kan du sige, kommer du over i sådan 

noget developagtigt så har du selvfølgelig nogle helt andre øvelser fordi så kan du ikke lige 

nødvendigvis tage en ejendom, jamen du kan tage når du laver Fields herude, hvordan vil du 

værdiansætte Fields, selvfølgelig er der da andre indkøbscentre i Danmark, men størrelsen, 

beliggenhed gør det jo lidt vanskeligere at værdiansætte, ikke? 

Michaela: Også når det er sådan unikt, eller- 

Jesper: Præcis, og jamen men der må man ned og se hvad er det egentlig for en investeringskalkule 

man lavede i sin tid, hvor er vi henne i forhold til den investeringskalkule. De lejere vi troede vi 
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skulle have, altså hvis vi på nuværende tidspunkt skulle være halvtreds procent af lejekontrakterne, 

elle lejeindtægterne hjemme, har vi så halvtreds procent af dem hjemme og dem endelig har 

hjemme var det også de 1000kr eller var det kun til 800kr pr kvadratmeter, eller hvad det nu måtte 

være, der kunne drille her, ikke? Det er jo den eneste måde, og så kan man sige man kommer tæt på 

det, og så må man sige, og så må man jo se den historisk, ligesom også ejendomme i almindelighed, 

hvordan har den historisk været til, ikke at man kan bruge historien til at sige så er fremtiden også 

rigtig, men det siger dog noget om seriøsiteten og dygtigheden til at lave det her arbejde man sidder 

med, og så må man se, givet at det er de samme mennesker, og alt det halløj, jamen så har man en 

eller anden ide om at med den professionelle viden man har i øvrigt, og også om kunden, hvor 

meget kan jeg stole på det her, hvor meget dygtige er de til at lave det her. Nu brugte jeg desværre 

selv ordet ’stole’ på, jeg vil hellere sige hvor dygtige de er, fordi man kan jo altid beskylde en 

kunde for at snyde, men meget ofte er det jo mangel på kompetence, at du gør tingene forkert og 

ikke fordi man vil snyde.     

Michaela: Men det vel også noget med nu når du har de der kontinuerlige modeller, hvis de så 

sælger en ejendom, nogen af dine selskaber, at man ligesom kan følge op på- 

Jesper: Man kan jo sige, at hvis vi hver gang sælger til dobbelt op, eller halv pris, eller hvad vi får 

karikeret selvfølgelig, så er vores værdiansættelsesmodel dæleme ikke særligt god.  

Michaela: Nej nej, men der kan man vel også lidt bruge deres og så hvordan man skal lære også at 

se hvor dygtige de er. 

Jesper: Helt sikkert, jaja, og så må man jo sige, og det jo helt klart at, jo men du kan sige, at har man 

en hvis omsætning i porteføljen så må man sætte sig ned og sige okay, vi rammer sgu nogenlunde 

og vi rammer dæleme skævt hver gang, så må vi sætte os ned og sige, hvad er det der gør at vi 

rammer skævt? Der kan selvfølgelig være- ind imellem vil der være noget hvor vi rammer skævt, 

fordi der er nogle helt særlige forhold omkring en ejendom, det kan være en eller anden han vil 

gerne eje den her ejendom fordi der er hans mor født eller, koste hvad det koste vil, næsten, ikke? 

Andre gange må vi bare sige jamen nu skifter vi strategi, vi vil ud af de ejendomme, og så bliver det 

et mere brandudsalg og så falder værdien på et eller andet tidspunkt. Jeg kan huske for mange 

mange mange år siden, der var jeg inde og være med til i det der hed Baltic og Finans, og rydde op 

efter det – de havde tre-fire ejendomme- man kunne næsten læse dem ud af regnskabet selvom de 

var lagt sammen, man havde Parken, man havde noget nede på Gibraltar og et rensningsanlæg også 

på Gibraltar, ikke? Og hver gang vi nedskrev det med 100 millioner så faldt prisen også med 100 

millioner fordi alle kunne slå op i regnskabet og sige nå men nu har de nedskrevet det med 100 

millioner kroner, altså så det er jo også en svær en, den der hvordan gør man så det?   

Michaela: Jo for de må jo også se ligesom hvad indregner man til at være. 

Jesper: Ja for en eller anden der har 500 ejendomme til 10 milliarder, vi har nedskrevet det, ikke, og 

der er ingen der ved hvilken ejendom der præcis er nedskrevet, og de store tals lov gør at det er lige 

meget.   

Michaela: Men følger du også op på at dine kunder ligesom sammenholder deres 

dagsværdimodeller med hvad de egentlig sælger til? 
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Jesper: Ja, det vil jeg sige, rent revisionsmæssigt vil det være et krav at sige, I er nød til at 

dokumentere jeres model 1, altså hvad har vi af markedsdata, markedsdata kan være rapporter fra 

mæglere, det kan være handel generelt, der hvor man har sin ejendom, og så selvfølgelig ens egne 

køb og salg, hvis det ikke er vigtigt, så det er jo ligesom den vifte man får til at gå ind og se 

værdiansættelsen, om den rammer, og der er altid forskel, og det vil der altid være, og sådan vil det 

også være den enkelte ejendom er der altid nogen lidt særlige forhold ved, og så kan man nogen 

gange sige, nå og så nogen gange skal man jo lige gøre op med sig selv og sige, når ja, men vi kan 

jo altid forklare afvigelser, og man er også nødt til at sige selvom det er tilforladeligt, giver det 

alligevel anledning til at vi skal ændre nogen ting, ikke?   

Michaela: Jo-Jo, for det kan jo også godt betyde at nogle af de forudsætninger de normalt anvender 

skal ændres på alle andre ejendomme. 

Jesper: Ja præcis, selvom vi kan forklare afvigelser, vi kan også altid forklare budgetafvigelser, men 

det kan det godt være vi skal lave budgettet om alligevel, ikke?  

Michaela: Jo-Jo, men hvad er så de største revisionsmæssige udfordringer du møder når du skal ind 

og se kundens dagsværdiopgørelse?  

Jesper: Det afhænger jo lidt af hvad type det er, det svære er jo altid afkastprocenten, fordi den er 

subjektiv, uanset hvad der ligger af markedsrapporter og lignende kan du ikke slå den op nogen 

steder, og der må du igen stykke sammen, det kan være fra markedsrapport, køb og salg, belåninger, 

egne køb og salg, og så må du se, hvor er vi henne der, ikke?  

Michaela: Men det er et af de områder du også udfordrer kunden på? 

Jesper: Det du nødt- der er du nødt til at sikre dig at du har noget ligesom lidt eksternt og sige hvor 

er vi henne, ikke? Og når de så- det der er vigtigt igen det er når de ændrer på afkastprocenterne, 

jamen er der en forklaring på hvorfor vi gør det, er der en kontinuitet til hvad vi plejer at gøre, eller 

er der ikke? 

Michaela: Så der er du inde og ligesom forholde dig til, primært ved udsving? 

Jesper: Ja, og det ender selvfølgelig meget med at man skal læne sig tilbage og sige, min 

professionelle dømmekraft siger, er det her ok eller er det ikke ok? Fordi jeg kan ikke ligesom 

stemme banken af og sige nu stemmer det, afkastprocenten, så der sidder du tilbage igen ligesom de 

der puslespil, jeg har en markedsrapport, vores egne køb og salg, vi kender de her køb og salg i 

markedet, vi har været ude og belåne de her ejendomme, ok, det ser ok ud det her, ikke? 

Michaela: Det jo også det, der giver IFRS jo- de siger jo blot at der skal laves en afkastprocent der 

afspejler de risici der er, og så kommer ikke rigtig med særligt mange retningslinjer. 

Jesper: nej og dybest set er det jo svært- det jo meget specifikt for den enkelte ejendom, ikke? Og så 

skal man selvfølgelig lige læne sig igen tilbage, ligesom du også selv sige her faktisk, jamen det da 

fint nok, alt det der det ser fint og fornemt ud, men så skal man lige huske at sige, hvad er det nu for 

en ejendom, jeg sidder med, passer den også ind i de kategorier der som er- 

Michaela: fordi de kan vel også både være for optimistiske og for forsigtige, altså der kan du 

hurtigt- 
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Jesper: Jo men det er måske mere at sige fint nok, at afkastprocenten på Østerbro hedder fem. 

Jamen den ejendom vi er ved at værdiansætte er noget gammelt lort der er ved at falde fra hinanden, 

ikke, eller det er et pizzeria vi lejer ud til, ikke, så kan det ikke hjælpe noget vi sammenligner med 

udlejningen til Irma for nu at blive tåbeligt karikeret, ikke? Så det skal du jo også lige huske at have 

i baghoved hele tiden, ikke, at ejendommens karakter også skal passe ind i, kan du sige, de 

informationer du så har her- 

Michaela: Men der sidder I så også og undersøger markedsrapporter, for ligesom for- 

Jesper: Jaja, kommer kunden- altså kunden må komme og forklare og så kan vi sige tror vi på det 

eller tror vi ikke på det, ikke? og selvfølgelig læse de samme ting, men der står også noget imellem 

linjerne og på linjerne også ikke, som man lige skal have- som måske lige kan give anledning til at 

reflektere over tingene, ikke?   

Michaela: Jamen der er jo så meget subjektivitet blandet ind i- 

Jesper: Det er det- du må på- kan man sige havde jeg nærsagt, på bedst mulig måde forsøge at gøre 

subjektiviteten så objektiv som overhoved muligt, ikke? 

Michaela: Jo-Jo, men det er jo også det teorien beskriver, fordi det er lidt den vinkel jeg anlægger, 

at vi godt kan opgøre den her værdi.  

Jesper: Selvfølgelig kan du- ja for du tager de her små elementer og siger jeg har alle de her 

delelementer, ingen af dem kan stå alene fordi det er de ikke stærke nok til, men når jeg har de her 

små puslespilbrikker, så har jeg faktisk et puslespil hvor jeg synes ikke mangler nogen brikker i, 

ikke? og så kan jeg konkludere. 

Michaela: Ja for de arbejder jo lidt med det der retvisende billede, som teoretisk begreb, men mener 

du godt man kan opnå det?   

Jesper: Ja. Men det der selvfølgelig er vigtigt, det skal ikke være bortforklaring for 

værdiansættelsen, men det at to til et at du selvfølgelig- igen skal man sige nedskrivningen 

afhænger af virksomhedstypen, men når vi er i IFRS så er vi jo i børsnoterede, det er at du beskriver 

din model, du beskriver din følsomhed, og usikkerheder, ikke for at- det kan ikke være 

bortforklaring af hvor rigtig din værdiansættelse er, men det er i hvert fald en sindssyg vigtig 

information for den der skal læse regnskabet, så kan de selv begynde at forholde sig til substansen i 

sådan en model, så er det selvfølgelig også når man siger, har de også brugt en kontinuerlig- som de 

beskriver og alt det her, ikke? Men så kan hver regnskabslæser forholde sig til præmisserne for den 

her, og så kan de lide den eller lade være, havde jeg nær sagt, hvis de ikke kan lide den, så skal de 

lade være med at købe aktier ikke 

Michaela: Fordi det der jo også er meningen det er jo også at den forskriver jo også at den 

dagsværdi du egentlig opgør nærmest kun kan gælde seks måneder fordi det er så mange specifikke 

parametre vi bruger. Så det er vel nærmest kun retvisende på tidspunktet for aflæggelsen af 

årsrapporten? 

Jesper: Ja, ah, det er nok- det kan jeg svare både ja og nej til, men det er klart at du skal i hvert fald 

kigge på den en gang om året, altså tingene ændrer sig jo- 
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Michaela: men de ejendomme du er ude og- altså hvor I reviderer, er du så ude og besigtige 

ejendommen?  

Jesper: Ikke nødvendigvis, men har været. Det er ikke det der kan være nødvendigvis pokkers 

afgørende.  

Michaela: Men det er også lidt hvor meget kunden dokumenterer, hvis de kan vise lejeindtægter og 

alt andet som du skal bruge- så selve det fysiske- 

Jesper: Jaja, og det behøver jeg ikke at køre ud for at se, kan man sige, det der kan give mig noget 

mening at køre ud at se det er selvfølgelig altid noget vedligeholdelsesstand og den slags ting, ikke? 

Michaela: Jo eller hvis det er sådan en unik, eller- 

Jesper: Præcis en meget speciel ejendom så kan det give god mening, men ellers så er det jo ikke 

noget der tilfører noget altså ud over igen have en god beskrivelse af modeller og bruge dem rigtigt 

og alt det her, jamen det er alle de ting der føder data til værdiansættelsen, at det er beskrevet, 

dokumenteret og der er nogle systemer, processer og kontroller omkring det, ikke?  

Michaela: Ja for IFRS foreskriver jo at man skal anvende uafhængige vurderingsmænd? Bruger du 

valuarer? 

Jesper:  Nej, ikke konkret. Men det vi- du kan sige vi bruger- det er- igen altså, har man belånt 

nogle ejendomme i årets løb så er der jo lavet en vurdering af dem for kreditgiver, så at sige, jamen 

de her ting, så det er jo en ekstern der er inde og vurdere, så kan du, hvad hedder det, så er der 

selvfølgelig egne køb og salg igen, med de her ting vi nævnte før, for mig så er det lige så godt som 

en valuar. 

Michaela:  Men mener du- altså tror du at valuar kunne blive et krav, at folk ligesom skulle-  

Jesper: Det tror jeg ikke, for mig at se giver det ingen mening- 

Michaela: Okay nej nej, men det var mere fordi det er sådan der er jo ret mange krav især til 

dokumentation efterhånden- 

Jesper: men der tager teorien lidt overhånd i forhold til virkelighedens verden. Jeg vil sige, jeg har 

aldrig prøvet det, jeg kunne selvfølgelig godt forestille mig et eller andet sted hvor de giver, hvad 

hedder det, jeg har ikke som revisor prøvet at rekvirere sådan en til at gøre det men altså der er jo 

kunder der engang imellem bare selv tager sig sådan nogle- for så lige at få det bekræftet den vej 

rundt, men ellers så vil jeg sige-  

Michaela: Nu har du jo også en god erfaring med det, det kunne jo være sagtens at der kom nogen 

der ikke har ikke har- altså føler tryghed ved at skulle gennemgå- 

Jesper: jo jeg har faktisk prøvet det en gang, det var i forbindelse med en fusion, men der hentede 

man to valuarer ind, og sagde her, i skal bare sætte en afkastprocent på alle de her mange 

ejendomme, og nok belært af dengang så vil jeg sige, det kan jeg ikke bruge til en skid, fordi de to 

valuarer skulle hver vurderer de to selskabers afkastprocenter. Det kan også være- som regel de 

ejendomme- summen af dem- når de var summet op, så var de tæt på hinanden, men for hver 

ejendom så gik det i alle mulige retninger, så det fik i hvert fald mig til at sige, jaja, det kan være et 

element, det kan bare slet slet ikke være det der er det afgørende.     
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Michaela: Okay, nå men det var mere fordi de anbefaler sådan også for det teoretiske perspektiv- 

Jesper: Det jo fordi teoretikerne tror at valuaren laver en rigtig værdiansættelse, er dygtig nok, 

særligt har man med professionelle at gøre inden for den her branche er de jo lige så dygtige som 

valuaren, så er det kun uafhængigheden, men hvem er det han får betalt honoraret af  

Michaela: Men det er jo rigtig nok jo. Men IFRS13 er jo ikke særligt gammel jo, den er jo kun fra 

’13 sådan set, så før det var der jo kun IAS40 der foreskrev at man skulle gøre det, mener du den 

har været med til at gøre, altså, give nogle vejledninger eller rette linjer for at gøre den her 

dagsværdi mere retvisende?  

Jesper: Jeg føler lidt mere på den måde du kan sige 13 er sådan blevet- altså dem der har fulgt, nu 

ved jeg godt, kan man sige, er der noget der hedder god regnskabspraksis, men det er der IFRS-

mæssigt også historisk set, altså dem der ligesom har gjort det efter bogen eller hvad du nu vil kalde 

det, der er 13 jo ikke noget nyt- 

Michaela: Nej, for det er jo bare standardiserer de der krav- 

Jesper: Nej jeg synes ikke på den måde at det har flyttet noget, det har præciseret hvordan det bør 

være, og dem der har gjort det ordenligt de har gjort det i forvejen. 

Michaela: ja, for den giver jo også kun sådan en bred begrebsramme jo ikke? 

Jesper: Og den kan ikke gøre andet fordi, eller det kunne den jo sagtens-  

Michaela: Ja for det var også mit næste spørgsmål, om du vil mene at den kunne andet?  

Jesper: Det vil jeg sige, det vil jeg ikke håbe. Fordi, du er nød til at anerkende og forstå som 

teoretiker at verden er- der er nød til at være et manøvrerum for virksomheden, og ellers bliver det 

her umuligt, for jo mere detailreguleret, jo mere umuligt bliver det her, og jo mere risikerer du 

faktisk at få nogle helt groteske resultater af det, ikke?  

Michaela: Så du mener at der bør være-  

Jesper: så der skal være, ramme til fri fortolkning så man får et retvisende resultat. Det retvisende 

resultat er jo ikke et Excel regneark.  

Michaela: Ja, men det er der jo så nogen der prøver at foreskrive, kan man det? 

Jesper: Nej man kan ej.  

Michaela: Men den subjektivitet kunden så ligesom ligger- 

Jesper: For sidst er det jo bare et gangestykke af noget- nogle lejeindtægter der tilbagediskonteres 

og sådan nogle ting, sværere er det jo heller ikke. Det kan en hvilken som helst lommeregner regne 

ud, ikke? 

Michaela: Det er jo hvad du taster ind. 

Jesper: Ja, det er hvad du taster ind, nemlig, det er at forholde sig til modellen i helhed, hvad det er 

du taster ind, om man så må sige, og forstå det.  
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Michaela: Fordi der er altid- eller det er der i hvert fald nu, ikke? En høj grad af subjektivitet i 

mange af de antagelser og forudsætninger. Altså hvordan sikrer du dig dokumentationen af dem, 

altså sådan at kunden har været inde og- ja- tage stilling til det? 

Jesper: Noget af det gør vi jo historisk, sige, jamen hvis nu vi kigger tilbage, de subjektive 

skønselementer der er i værdiansættelsen kigger tilbage, har de holdt eller har de ikke holdt? Hvis 

de ikke har holdt så vi siger puha så er vi lidt på herrens mark. Har de holdt så sige okay, så er der 

noget der tyder på det. Du skal selvfølgelig altid ud og reviderer op imod opdaterede materiale, 

forstået på den måde vi kan jo ikke bare fordi vi gjorde det rigtigt i ’15 så gør vi det også i ’16, så 

jeg behøver ikke andet end at se i regnearket. Men det jo igen, så må jeg bruge de her eksterne, 

hvad hedder det, kilder – de her test jeg får lavet, jeg ved de her processer og systemer og kontroller 

der er, det er de samme og jeg har testet dem, jeg kan se der er kontinuitet og jeg kan sådan når jeg 

sætter mig ned med hvor historikken af aktuelle vurderinger og salg og alt hvad det er- igen- alle 

mine små brikker de passer sammen. Og det er nok den jeg kommer til at vende tilbage til hele 

tiden, den der med de små brikker der passer sammen, fordi jamen det er jo- egentlig revision af alle 

skønsmæssige poster er jo de små brikker der giver puslespillet. Det siger lidt sig selv, for ellers er 

der jo ikke noget skøn. Det er sjovt ligesom at stemme bank af, altså stemmer det, stemmer det ikke.   

Michaela: Nå men det var også mere for at sikre dig at kunden ikke bare havde stukket en finger i 

luften og så lige sagt- 

Jesper: og det er jo det der er vigtigt, tvinge kunden til selv at gøre det her, ikke? Jeg plejer jo gerne 

at sige det på den måde, hvis I ikke kan lave det, hvordan kan I så styre jeres virksomhed? Det alt, 

det gælder ikke kun ejendomme det gælder alle skønsmæssige poster. Hvis I ikke kan vurderer det, 

hvordan vil I så styre jeres virksomhed? Til hest med årsregnskabet, det er kun hver 12. måned, men 

alt det I skal lave hver måned, hvordan vil I så styre det? Og det er en meget god øvelse og tage 

engang imellem. 

Michaela: Men det burde jo også være kunden selv der bedst kunne finde ud af det for de ved jo lige 

præcis hvad sker ved ejendommen. 

Jesper: Hvis jeg skal vurderer ejendommen på kundens vegne, så vil jeg sige så kan jeg da- bange 

for at om den kunde er i stand til at agere i sådan et ejendomsmarked, ikke? Ingen forudsætning for 

hvad det for et marked man bevæger sig i og hvad hedder det, der er en køber og en sælger der har 

modstridende oplysninger og interesser og det der halløj der ikke. Jamen den gælder jo så ikke, hvis 

jeg skal om jeg så må sige lave værdiansættelsen for en kunde, så kunne jeg sige, gud ved om 

kunden egentlig opfylder de kriterier der egentlig er en del af kriterierne, ikke?   

Michaela: Jo. Jamen IFRS går jo også meget på at det skal ligesom være markedssynspunktet og 

ikke det virksomheden bedst kan bruge. Hvordan er du inde og forholde dig til det? 

Jesper: Jamen det er jo igen de her ting og sige de her, hvad har vi af ekstern benchmark, er der 

sammenhæng over til det vi gør og de eksterne benchmark, som vi talte om før, hvad viser. Så har 

jeg- så begynder jeg at have lidt ro i maven ikke? 

Michaela: Jo for det er jo meget hurtigt at ramme over i det virksomhedsspecifikke, altså det vi gør 

det, det vi plejer at gøre, ikke? 

Jesper: Det rigtigt, det rigtigt. 
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Michaela: Hvis de nu lejer ud til langt under markedslejen pt.  

Jesper: Hvis det sådan er tilfældet, så skal man jo sommetider op og vurderer den afsmittende 

effekt, ikke, og på det selvfølgelig på den ejendom man sidder med den kan have andre effekter 

også for hvis alle hører, udlejer Jensen der han sætter altid prisen ned, ikke, så søger alle jo hen til 

udlejer Jensen, ikke? 

Michaela: Jamen også omvendt når du så i din DCF-model eller afkastmodel skal sidde, så skal du 

egentlig også tage markedslejen. 

Jesper: Så er du nød til at sige, jamen, med op og ned i det her, ikke, og så kan det godt være at du 

taster 1500kr ind igen fordi det er hvad alle andre betaler, men vi får aldrig mere end 1000 så er 

ejendommen, hvad så? kan den overhoved nogensinde komme ud og rulle til 1500kr, ikke fordi alle 

lejerne de har det rigtig fedt her, og så er det nok ikke sandsynligt at en interesseret køber vil være 

noget skeptisk over for hvor stor et lejepotentiale det er i sådan en ejendom, ikke?   

Michaela: Jo for det er vel også svært at forholde sig til kritisk, nogen gange, altså sådan- 

Jesper: Jamen det er det selvfølgelig, fordi skønsmæssigt-  

Michaela: Fordi nogle gange er det også nemmere at baserer sig på historien altså hvis den har 

været lejet ud til det så virker det som en markedsleje. 

Jesper: Det er rigtigt, og der må du selvfølgelig sige at nu her der har vi sat alle, altså, du må have 

ligesom og spørge indtil og sige, hvad med trappeleje og lejenedsættelse og alt det her ikke? Og så 

må, kan du sige, jamen så kan der sådan rent revisionsmæssigt på nogle kunder være en størrelse 

eller en karakter, sige, der er vi sgu lidt mere på herrens mark, fordi igen som vi nævnte før det der 

developeksempel, hvor mange af de her lejere har vi fået ind, der må man jo starte med at se 

hvordan bevæger vi os i forhold til vores planer, og det er jo det eneste vi kan gøre, ikke? 

Michaela: Jo-Jo, hvad med de input som kunden baserer sig på, er du inde og forholde dig til dem, 

og sige, hvad har de deres data fra? For der bruger de jo meget det der hierarki med niveau et, to og 

tre input, ikke? 

Jesper: Ja, men altså, helt klart, du kan sige markedsrapport, det kan ikke være hvilken som helst 

sidegades vekselerer, valuar må det jo hedde, altså det skal jo være et anerkendt firma, sige i 

Danmark hvis det er Colliers,  Sadolin & Albæk for eksempel, så vil jeg sige ok, det er troværdige 

spillere på markedet, dem kan jeg godt stole på, ikke? Antage at stole på i hvert fald, ikke?  Men er 

det Jensen et eller andet sted nede i Sydhavnen, uden at det er forkert at bo i Sydhavnen, det er slet 

ikke det, som bor i en skurvogn, så er det måske ikke ham der er den bedste til at vurderer 

ejendomsmarkedet. 

Michaela: Nej, nej nej, når du så ser den der dagsværdiopgørelse, hvad vurderer du så de vigtigste 

ting at overveje altså? Forrentningskravet nævnte du før.  

Jesper: Ja, altså alle forrentningskravet, kontroller, igen, altså- dybest set også DCF-modellen er jo 

sådan set vi kan gange  en afkastprocent, skråstreg en tilbagediskonteringsfaktor med en forventet 

huslejeindtægt, så det er- forstår jeg budgettet på den her ejendom, både i det historiske perspektiv, 

men også gående fremad. Forstår jeg afkastprocent, hvis vi har de to ting fast, så er resten jo 

matematik, men igen, man kan sige, for at kunne gange de to med hinanden så skal jeg jo have 
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noget der siger at jeg kan stole på de to, og den ene det er når vi kigger på afkastprocent, lidt mere 

eksterne input, og selvfølgelig virksomhedens egen forklaring på de valgte afkastprocenter, hænger 

det sammen med det- hænger det sammen- med hvad man plejer at gøre, når vi ved der er sket en 

del i ejendommen, store lejere der er flyttet ud og ind, og hvad der ellers kunne være. Det er klart en 

ejendom med en tyveårig lejekontrakt med det offentlige er jo alt andet lige mere i nutidsværdi end 

et pizzeria er. Kan man sige, det fremmer forståelsen alt det her, ikke også. Så det skal man ned og 

forholde sig til så man ikke bare bevidstløs ganger igennem og siger jamen vi- altså en pizzakrone 

er ikke lige så meget værd som en A. P. Møller krone. 

Michaela: ja for det er jo også det man skal kun henføre de forhold der kan henføres direkte til den 

ejendom man sidder med, man må ikke bruge markeds-  

Jesper: Og det er jo derfor jeg sådan lidt siger, man skal passe på det ikke bliver en regnearksøvelse, 

ikke, fordi i regnearksøvelsen der vil du ikke se på om det er McDonald’s- eller var pizzeria eller 

om det var A.P. Møller eller hvem det var, der vil du bare regne det hele igennem. Nå men huslejen 

den er 1000kr kvadratmeteren, der er fem lejere, der er så mange kvadratmeter, så er det så mange- 

man siger åh, åh, hvad er risikoen i pizzeriaer, ikke, så kan man sige at det bør fremgå af 

afkastprocenten, ja det er den er selvfølgelig rigtigt, men vi er stadigvæk to faktorer – hvad er 

nettoafkast på ejendommen og en afkastprocent. Selvfølgelig skal vi ikke dobbeltregne den, men du 

er nød til at se på hvad usikkerheden er i den, altså de der lejeindtægter, hvor sikre er de rent 

faktisk, ikke? Og, hvis det er et pizzeria, nu for at blive i den, kan man sige, pizzeria er jo typisk- 

lejere der flytter meget ud og ind. De går konkurs og alt muligt andet- det vil sige hvad har vi af 

omkostninger hver eneste gang de her flytter ud og ind, det er jo indretning af lokaler og alt muligt 

andet, så vi har måske også en ringere drift fordi vi har større driftsudgifter, altså alt det der du- det 

er du nødt til at have med på radaren når du sidder med det, ikke?   

Michaela: Jo for det da også nogen af de risici for i det der forrentningskrav der ligger både den 

risikofri rente jo ikke også markedsrisici og så nogen specifikke risici, jo ikke? Der sådan en som 

den risikofri rente som før i tiden har været meget nem at sætte fordi det var lidt den lange 

obligationsrente den er jo også snart så lav at man ikke- 

Jesper: Jamen altså det er jo meget nemt man kan jo sige at et ejendomsmarked går op og ned i takt 

med bankernes lyst til at- bankernes grådighed.   

Michaela: ja, fordi hvordan er du inde og forholde dig til de markedsmæssige risici og sådan noget 

med tomgangsprocenter og- jamen hvor meget stiger markedet, er der vækst og- mere specifikke 

risici på hver enkelt ejendom 

Jesper: Jamen altså, igen prøver vi jo selvfølgelig også at bruge de her lidt eksterne data ikke? For 

eksempel Sadolin & Albæk skriver altid om tomgangsprocenten i enten markedssegmenter eller 

geografi, ikke? Så der har du i hvert fald et eller andet, og så må du jo se på de enkelte ejendomme, 

ser det ud som det plejer, eller ser det ud som det ikke plejer? Ikke at det plejer, så skal det altid se 

sådan ud men- se er der sket noget konkret i den her ejendom, en stor lejer der er flyttet ud, speciel 

indretning, bare tag en medicinalvirksomhed, det er jo sindssygt dyrt fordi medicinalvirksomheder 

har en sindssyg masse særindretning af hensyn til laboratorietest og alt det der, ikke? Det vil sige i 

ombygning, puha, det er dyrt. Finde lejer, det kan også være svært. Fordi komme ud og se sådan 

noget- medmindre det er en medicinalvirksomhedskøber, men komme ud og se sådan noget, det kan 
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være lidt svært at forestille sig hvordan kan det blive spændende at leje i modsætning til en anden 

type ejendom eller en anden ejendom ikke? Så det må du ind og forholde dig til også. 

Michaela: Ja, men nå det er jo- det der forrentningskrav er jo selvfølgelig så selve nettoafkastet for 

ejendommen også relevant, men forrentningskravet har jeg også fokuseret en del på i min opgave, 

fordi det netop har så stor indflydelse at det har- det varierer jo voldsomt bare på landsdele og på- 

bygningsmæssigt. 

Jesper: Jamen der er jo store forskelle på forrentningskravet i København og Kolding.  

Michaela: Og forrentningskrav på fire eller fem giver også forholdsvise store udsving i sidste ende 

på selve dagsværdien, så det er jo nede på det minimale- 

Jesper: Det er stor effekt af sådan en kvart procents regulering den har- det- 

Michaela: men hvordan går du så ind og forholder dig hvis kunden, hvis kunden vil justere den lidt 

ned. Hvad skal du så have af sikkerhed for at sige at det- 

Jesper: Så må jeg jo se igen, hvad har der været af køb og handler, hvad har vores egne køb og 

handler sagt, hvad siger markedet, hvor peger pilen hen, op eller ned på afkastprocenterne, peger 

den opad kan det ikke nytte noget at de siger den skal gå nedad eller omvendt. Så skal jeg i hvert 

fald forstå hvorfor de lige siger den ejendom. Og så igen, så kan vi sige vi har smidt alle 

pizzeriaerne ud og så har vi fået A.P. Møller, som lejer og så siger okay, så er der nok noget der 

tyder på, fordi du tager et risikoelement ud af ligningen jo ikke? 

Michaela: Ja. Okay. Hvad med i forhold til kvalitetssikring af de opgørelser du har- nu ved jeg godt 

du har- man sidder selv inde over dem, men har I også nogle eksterne på, der ligesom er inde og- 

Jesper: Nej. Det kan vi selv.  

Michaela: Det kan I selv. Det jo også det mest fornuftige. 

Jesper: Nej, dem vi laver interne- dem der laver KSG (Kvalitets Sikrings Gennemgang) sådan noget 

der, ikke? Så. Og vi har et par enkelte gange spurgt nogen der vidste noget specifikt om nogle 

konkrete ting, ikke?   

Michaela: Hvad med i forhold til sådan en boligboble der lige har været og så makroøkonomiske 

forhold der skifter, jamen især boligpriserne der ryger op og ned og nu flytter der rigtig mange til 

København, hvordan sikrer du dig at det bliver indregnet hverken for positivt eller for negativt, eller 

bliver medtaget? 

Jesper: Jo men det gør jeg jo på en eller anden måde, fordi du kan jo selvfølgelig ikke skille det 

kolde og varme vand, hvad der bliver den endelige årsag, men det er klart, det jobber priserne op, 

og det vil sige at de handler der igen kommer er til en faldende afkastprocent, ikke? Og så må du jo 

se på det. At vi kommer i synk, vi er også nødt til- må sikre afkastprocenterne hvis det var den 

anden vej. Hæve afkastprocenten. Det vil følge de trends omkring tomgang, typisk trends omkring 

hvilken vej går afkastprocenterne, geografi, ikke? Det er den pejling du har, ikke? Så, og så kan 

man sige nu bruger du selv ordet boble, de har det med at briste sådan noget, men der siger du 

markedsværdi. 
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Michaela: Men hvad var din erfaring der, omkring 2009 og ’10, de dagsværdivurderinger der var 

der? 

Jesper: Jamen det var meget forskelligt, vil jeg sige, altså nogen havde det ikke den store effekt, det 

havde noget at gøre med hvad for nogle lejere du havde, hvor lang lejekontrakt, så den var minimal, 

og andre de stod lige pludselig uden lejere og kunne ikke leje den ud, så det var bare nogle store 

drøn med nedskrivninger man måtte tage, ikke? 

Michaela: Og så i forhold til, bare lige et sidste spørgsmål her, men i forhold til fremadrettet ved 

revision, altså vil du stadig mene at de udfordringer du nu har i dag, stadig vil være de samme der 

ligesom gør sig gældende fremadrettet? 

Jesper: Både i morgen, i overmorgen og om tyve år, og næste boligboble, bobler mv.  

Michaela: Der vil ikke rigtig komme noget der ligesom kunne være bedre til at estimere det her?  

Jesper: Ikke andet end robotter- 

Michaela: Nej, og der er vel stadig en del subjektivitet de skal have at vide?  

Jesper: Jaja, så nej, man skal ikke bruge- alle de år jeg har været revisor der har det været det 

samme, men det har jeg jo dybest set, altså det- 

Michaela: Så det ville ikke hjælpe hvis de kom med større guidelines eller- 

Jesper: Overhoved ikke. 

Michaela: Nej. Okay, nå men det var mere for sådan at- for nu har jeg ligesom prøvet at tage det 

teoretiske perspektiv og så egentlig prøve at se på hvordan gør man i praksis, ikke? 

Jesper: Det tror jeg ikke, du kan ikke skrive ud til det der. Der er nogen der vil- der er helt sikkert 

nogen CBS og sådan nogle steder der vil drømme sig til skrive det, men det kan du ikke. 

Michaela: Det er jo alt for mange faktorer. 

Jesper: Ja. 

Michaela: Altså igen de der små brikker. Det er jo ikke kun tre jo.  

Jesper: Nej, det er det ikke. Man kan jo sige som revisionsmæssigt kan du sige det meste det er at 

du har altså lavet noget ordentlig revision selvfølgelig, og det at lave en ordentlig revision det er at 

være bemandet med mennesker der opbygger og har opbygget sådan et kendskab, det er det 

vigtigste, branchekendskab og –forståelse. Kendskab er en ting, forståelsen er en anden. Det er jo 

det der er midlet. Hvis man skal undgå som revisor at blive kørt over, altså- 

Michaela: Ja du skal jo have en eller anden kendskab til markedet, for hvis du kommer ud og kun er 

rustet med IFRS13 og så skal i gang med at værdiansætte. 

Jesper: Ja så kan det godt være man stiller nogen dumme spørgsmål.  

Michaela: Nå men det er også svært at få den der ro i maven, at den ikke rigtig giver nogen 

guidelines.  
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Jesper: Du har ikke erfaringen. Du ved ikke hvornår du skal sige, nu er det nu, ikke? 

Michaela: Nu har du jo kendskab til det, men ellers så gør det det vel rigtig svært at udfordre 

kundens opgørelser.  

Jesper: Det tager lige et par dage inden du kommer op i gear altså, slet ingen tvivl om det.  

Michaela: Og hvis de sidder som kompetente ejendoms- 

Jesper: Og der igen, det må man håbe- hvis de ikke er vandt til det her, så har vi en udfordring som 

virksomhed.  

Michaela: Så det er måske også svært at stille spørgsmål hvis man ikke har kendskabet.  

Jesper: Ja, du kan nok stille spørgsmålene, det svære er når du så får svarene, om du så skulle have 

stillet et yderligere spørgsmål, det er nok der udfordringen dybest set er. Om du fik stillet alle 

spørgsmålene på alle de svar du fik, for det er den svære. Hvis du føler der er nogen der er dygtige 

til deres arbejde, så er der en blokering der siger hvor mange spørgsmål du stiller, ikke? 

Michaela: Jo-Jo, for deres troværdighed er også høj, eller burde den være. 

Jesper: Og man kan ikke lide at blamerer sig alt for voldsomt. Sådan er det jo. Ej heller revisorerne.  

Michaela: Jeg tror det var nogenlunde alt hvad jeg lige havde, eller må jeg jo komme tilbage- jamen 

tak for det. 
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Interview: Valuar Arno Werner d. 8. august 2016 

Michaela: Så jamen til at starte med vil jeg jo bare gerne lige høre bare hvor mange år du egentlig 

havde erfaring, som valuar. 

Arno: Jeg har ti års erfaring som valuar.  

Michaela: Og så har du været ejendomsmægler inden da? Ja, det er du stadig jo. 

Arno: Jeg har været ejendomsmægler i små tyve år. 

Michaela: Ja ok. Ja og du har jo med investeringsejendomme at gøre, og opgørelsen af dem 

Arno: Ja det har jeg.  

Michaela: Ja og hvor mange er det ca. om året du opgør dagsværdien af? 

Arno: Det er nok 60 til 100.  

Michaela: Ejendomme?  

Arno: Ja det er det.  

Michaela: Er det så primært her i lokalområdet? 

Arno: Ja det er det.  Det er lokalt, det er, hvad hedder det, Midtsjælland  

Michaela: Ja. Og er det både bolig og erhverv, og altså lager. 

Arno: Det er alt fra boligudlejningsejendom til sales and lease back. 

Michaela: Ja, okay, så du har lidt af det hele. Stor erfaring med at anvende modellerne.  

Arno. Ja 

Michaela: Så skulle jeg lige høre dig hvad du forstår ved investeringsejendom, fordi IFRS13 der 

skiller meget med hvis du først har noget bolig eller et eller andet ind over det eller du, altså som er 

din domicilejendom, så er det jo ikke med mere, så det var bare sådan lige… 

Arno: Nej hvad hedder det, jamen, alt hvad der er lejeindtægt på, er jo egentlig i definitionen en 

investeringsejendom det kan være at der er en lejer i, det kan være at der er 10 boliglejere i, så er 

det en investeringsejendom.  

Michaela: Ok. Besigtiger du altid ejendommen for at du kan opgøre værdien af den? 

Arno: Ja det gør jeg, 99 % af tilfældene, ja det gør jeg. Eller det er 100 så. 

Michaela: Jo-Jo, for ellers er forudsætningerne svære for… 

Arno: Yes, der er også nogle ejendomme som er komplekse, dvs. man skal lige se om der er noget 

loftrum eller noget andet, hvad der kunne være af plads på ejedommen ellers. Så.  

Michaela: Ja okay. 

Arno: Så det gør jeg helt sikkert. 

Michaela: Så du får lidt køretur rundt i landet. 
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Arno: Ja. Det gør jeg. 

Michaela: Hvor ofte- har du anvendt IFRS13 til opgørelsen af dagsværdi, altså sådan specifikt? 

Arno: Nej kun indirekte. 

Michaela: Gennem RICH’s standarder? 

Arno: Ja. 

Michaela: Okay. Jamen det var også ret konkret emne jeg har valgt at skrive om jo, men… 

Arno: Jaja, præcis. Hvad hedder det, altså, man vurderer jo altid til markedsværdi eller næsten altid 

med mindre det er noget internt relateret så kan man godt bruge nogle andre metoder, dem fortæller 

jeg lidt når vi når derhen. Så, men enten bruger man afkastbaseret model eller, også selv hvis 

halvdelen af ejendommen er tom eller noget, eller også bruger man en gang i mellem noget fair 

value betragtning. 

Michaela: Ja okay, fordi i min afhandling der de to modeller jeg ligesom går ind og vurderer det er 

den afkastbaserede eller DCF-modellen. 

Arno: Ja. Der er så også nogle genopførelsesmodeller – 

Michaela: Jaja, jeg har godt lige læst, hvad havde I ti modeller eller sådan noget man kunne 

anvende  

Arno: Ja, 9-10 modeller  

Michaela: Ja, men så det er de der indkomster hvor du ligesom tilbagediskonterer den der 

pengestrøm jeg kigger på, fordi det er den IFRS13 især skriver om altså de skriver også om at hvis 

du har en ejendom der er solgt lige ved siden af så kan også du tage- hvis de ikke nærmest 100 

procent ens. Men ellers ikke. 

Arno: Men hvad hedder det vi bruger så lidt mere, nu ved jeg ikke om vi kigger på det, når vi 

kommer lidt derned af, men hvad hedder det vi kigger også meget på sammenlignelige ejendomme 

hvor- altså lige i øjeblikket hvor det ligger henne, om det kan sælges i Roskilde, det kan det måske 

ikke så meget hvis det er Munkebjerg eller i Stenlille eller hvor det ligger 

Michaela: Ja for det er det svært med sammenligning, hver ejendom er lidt mere unik. 

Arno: Ja og også købekraften og efterspørgslen, ikke? 

Michaela: Ja. Men I må vel alligevel kunne mærke at I ligger forholdsvis tæt på København så. 

Arno: Ja, men det er også derfor vi primært vil koncentrere os om Køge og Roskilde og så Greve 

derned ad. 

Michaela: Nu når du ikke lige bruger IFRS13 men bare bruger altså de generelle standarder der 

findes, altså hvad fordel ser du så ved at værdiansætte til den her fair value? 

Arno: Jamen det kommer jo an på fra case til case hvad man vælger, for fair value er jo ikke … 

Michaela: Det er det der, altså dagsværdien, hvad du vil… 
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Arno: Nå men dagsværdien bruger vi næsten altid medmindre vi er ude for en konkret vurdering via 

måske også en advokat eller- hvor de beder os om at værdiansætte tilbage i tiden. Men for det meste 

er det til markedsværdien, den aktuelle dagsværdi. 

Michaela: Hvad ser du som de største risici, altså ved at ved at skulle lave den her 

markedsvurdering? 

Arno: Jamen det er, ejendommen kan en gang imellem være lidt komplekse – der var eksempelvis 

en- mange kigger jo også på uopsigeligheden på lejekontrakterne, den ene ejendom kan have fire år, 

den anden kan have otte og den næste kan have tolv ikke og alligevel kan minde meget om 

hinanden og alligevel tre forskellige slags priser, det kan også være den har en større grund eller er 

forurenet og sådan nogle ting… 

Michaela: man skal ind og ligesom vurderer? 

Arno: Ja. Det skal man. Det skal man. Men så når man får renset alt det her op. Så skulle det jo 

gerne kunne minde om det samme mht. dagsværdi i hvert fald. 

Michaela: Fordi de fleste dagsværdiopgørelser du laver det jo dem hvor det skal sælges nu her ikke? 

Arno: jamen det er også igen hvad temaet er for en vurdering, fordi man kan også godt lave temaet 

at det er med kort tid man skal afsætte den her ejendom. De fleste af dem der har man en rimelig tid 

til afsætte det og rimelig tid- altså så skriver man også lidt om man kan markedsføre det og sælge 

det til mere end til hvad skal man sige, den aktuelle markedsværdi men med en uvildig køber og 

sælger  

Michaela: Jo for altså netop der til indregning i regnskaber som jeg er lidt beskæftiger mig med der 

er det jo ikke tiltænkt ejendommen lige bliver solgt men der skal du jo bare opgøre en dagsværdi på 

noget som ikke skal sælges jo 

Arno: Ja, og der hvad hedder det- eksempelvis så vurderede jeg lige før sommerferien en 

udtrædende læge skulle ud og en ny læge skulle ind og det er jo sådan lidt mere fair value 

betragtning og med den specialindretning der er, gør måske også at fair value mange gange er 

højere end hvad skal man sige en afkastbaseret model. Så det er meget komplekst fra sag til sag. 

Michaela: Det jo også det der gør det spændende ved dagsværdi vurderinger ikke, altså også at 

fastsætte det til markedsværdien 

Arno: Ja. Ja. Jamen nogen af titlerne der får vi faktisk også at vide at det skal være til regnskaber 

derved skal det også lige præcis afleveres lige inden at de har regnskabsår eksempelvis 

Michaela: Ja okay. Nu det her retvisende billede af altså det er jo et teoretisk begreb altså sådan at 

man ønsker at regnskabet skal være retvisende. Mener du at det er muligt at man kan opnå det i 

praksis altså ved at indregne til en dagsværdi, altså at man kan estimere det her retvisende billede så 

en regnskabsbruger- 

Arno: Altså det er det jeg mener kan komme tættest på. Så, kostpriser og offentlige vurderinger det 

tror jeg hører fortiden til. 
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Michaela: Men så du mener altså at de hjælper med at gøre regnskaberne mere retvisende fordi det 

er hele- det er lidt det der er mit tema om det overhoved kan lade sig gøre på noget der ikke bliver 

solgt nu her og så opgøre en værdi af det. 

Arno: Jamen det kan godt lade sig gøre, det er bare mere et spørgsmål om hvordan mægler eller den 

der vurderer, gør ens arbejde. 

Michaela: Hvad med så i forhold til når du så har lavet en dagsvurdering af en ejendom og den så 

bliver solgt, altså hvordan kigger i på afvigelser og sådan noget? 

Arno: Ikke andet end at vi ind imellem for rapporter over hvad der er solgt så det erfaringsmæssige 

kun hvad man kan kigge tilbage på men hvad hedder det, der er nogle ejendomme hvor der måske 

kun kan være en eller to købere til og derved kan prisen også afvige- 

Michaela: markant- 

Arno: ja, eller i forhold til den vurdering man har lavet, man har jo også noget der hedder 

forsigtighedsprincippet i forbindelse med vurdering. Så nogen gange ligger jeg lidt under. 

Michaela: Ja for det er en vigtig hverken at være pessimistisk eller optimistisk 

Arno: Ja, det ligger i hvert fald lidt mindre end den udbudspris der er.  

Michaela: Ja. Okay. Så skal jeg bare lige høre, nu var der lidt IFRS13 her. Hvilken 

værdiansættelsesmodel mener du giver det mest retvisende billede i forhold til altså den her 

opgørelse, nu har jeg jo ikke lige set hvad for en I bruger  

Arno: jamen vi bruger- jamen vi bruger mange forskellige DCF-modellen men vi bruger også første 

års afkast på de mere simple ejendomme. 

Michaela: Ja, men hvordan vælger du, eller hvordan prioriterer du? 

Arno: det er jo ren og skær at man har fingeren på pulsen i det markedsområde man er og hvis man 

ved hvad der er blevet solgt og så lægger en eller anden form for et afkast ud fra hvordan 

ejendommen den er og hvad der er af muligheder i den og hvad der kan være af lejerreserve og 

projektudvikling der er- så der er mange ting der hører ind under det her men hvordan man lægger 

den det er vel at man har en basisforrentning og så lægger man en usikkerhedsfaktor oven i på en 

eller anden måde – det kommer an på hvorhenne det er. 

Michaela: Men det var mere det der med valg af metode, jo, fordi nu tog jeg mest de to metoder der 

og ville sammenligne følsomheden lidt på dem. 

Arno: Hvad siger du? 

Michaela: Jeg ville sammenligne følsomheden imellem afkastmodellen og DCF-modellen.  

Arno: Ja. Jamen hvad hedder det ni ud af ti tilfælde – det er lige før det er ti ud af ti tilfælde så tager 

vi altså kun første årsafkast. 

Michaela: Ok. Og så baserer jer på det.  



 

Side 110 af 148  

Arno: Ja. For den der jo også lidt kompleks DCF-modellen fordi du kan lægge nogle 

forudsætninger ind, der er noget der rykker om fire år, om seks år, otte år og så tilbagediskonterer 

det. 

Michaela: Jo men DCF ‘en vel også rigtig i teorien men i praksis er der så mange forudsætninger og 

antagelser at den kan være umuligt at bruge jo. 

Arno: Det er lidt at skære ind til benet men derudover så kigger vi altså også meget på 

kvadratmeterpriser, fra sag til sag, vi kigger også hvad hedder det ja om der er lejerreserver i og 

andre ting og sager – så en ejendom kan være meget kompleks det kan den.  

Michaela: Ja okay. IFRS nu bruger jeg bare dem, fordi jeg tænker RICH’s må have lidt af det 

samme, de skriver at aktivet eller ejendommen skal indregnes til den bedste anvendelse så altså hvis 

det lige nu er anvendt til et eller andet lager men det egner sig egentlig- ligger i en gågade og kunne 

være et rigtig godt butikslokale, altså hvordan sikrer du dig så at du tager højde for det når du skal 

finde dit førsteårsafkast eller i din- 

Arno: Det afstemmer man også tit i tema om man kan lave flere tema- undertemaer i det, sådan så 

man også har- eller hvad hedder det vurderer dem fra nuværende anvendt og dernæst hvis der var 

det her projekt, hvad det kunne generer af penge i det. 

Michaela: Ja okay, for der foreskriver IFRS jo lidt at man skal se det i en markedsdeltagelse og så 

må man jo selv finde ud af hvad det er.  

Arno: Men det er jo sådan lidt mere et spørgsmål om at afstemme det med rekvirenten eller 

ophavsgiveren.  

Michaela: Jo for det regnskab der ved man jo ikke hvem der egentlig kigger på, de er jo bare 

regnskabsbrugere, banker… 

Arno: Man kan sige hvis man gik ud over det med at vurderer og det ligger i gågaden som du siger, 

så sætter man nok prisen ud fra det højeste, det ville man gøre og så ville man skrive 

projektejendom – det kan laves om til det her, ikke? Og der kender jeg også- det har vi jo også 

erfaring med inden for byggeretspriser og det ene og det andet og det tredje- 

Michaela: jamen fordi den sætter nogle meget brede guidelines, du bør gøre det her og du bør gøre 

det her, men ikke rigtig noget konkret om hvordan man så skal gøre det, så det var ligesom også lidt 

det jeg synes var lidt interessant.  

Arno: Men det er også nok lidt fordi at ejendommen kan være kompleks, den ene minder ikke om 

den anden. 

Michaela: Nej men altså det jo ikke, det jo ikke et typehus og folk har jo virkelig forskellige 

anvendelsesmuligheder. Altså, hvad input bruger du i dine modeller når du skal estimere en værdi? 

Arno: Jamen hvad hedder, basis der bruger nok, der bruger vi nok lejeindtægten og kigger på hvad 

er udgiften også er og så får den her nettoleje men dernæst kan man jo så tillægge den hvad skal 

man sige noget eksempelvis har en investeringsejendom oppe i Jernbanegade kostet lidt mere fordi 

du kan indrette to taglejligheder eksempelvis. Så lægger man det til i bunden, man kan jo også 

trække noget af det fra hvis der måske er forurenet i stedet for eller noget ikke? 
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Michaela: Men de input du bruger er det nogen du tidligere- eller ejeren har? 

Arno: Nej det er også kva min erfaring ikke? Der er jo også nogle ejendomme hvis de er yngre ikke, 

så kan de hen ad vejen udstykkes til ejerlejligheder så det har meget at gøre med hvad type ejendom 

det er. 

Michaela: Jamen de foreskriver at du skal helst tage børskurser- det findes der jo så ikke lige på et 

ejendomsmarked, men generelt skal du bare altså bruge så meget sådan offentlige tilgængelige data 

som muligt, så man får mindst muligt skøn ind over ikke? 

Arno: Men der synes jeg også med de vurderinger vi har der vasker vi også noget af skønnet væk i 

hvert fald, det gør vi, fordi det er jo valid data du skal smide retur ikke, så det skal jo også være 

nogle ting der holder.  

Michaela: Hvad med markedsrapporter og sådan noget det kigger i også på? 

Arno: Ja det gør vi også. Det gør vi også.  

Michaela: Og så om I ligger på, i forhold til hvad de siger og hvad I mener?  

Arno: jamen altså det jo også- altså en ejendom kan jo udbyde til fire procent forrentning den næste 

kan udbydes til syv. Måske fordi den til syv er færdigudviklet hvor der er noget mere potentiale i 

den til fire. Noget kan man også hæve huslejen ved at moderniserer boligudlejningsejendomme der 

er, man skal i hvert fald kende en del lovgivning for også at vurderer rigtigt. 

Michaela: Jamen det kunne jeg meget godt forestille mig.  

Arno: Også lejeloven – erhvervslejeloven.  

Michaela: Men den her subjektivitet, altså hvor høj grad er der af egne skøn når man ligesom skal 

ind og vurderer og hvordan dokumenterer du de forudsætninger du anvender. 

Arno: Hvis jeg laver noget, der er nogle ejendomme hvor jeg forudsætter at det kan lade sig gøre, 

det bliver jeg nød til, ellers så holder prisen ikke, og hvis de forudsætninger så dumper, så dumper 

den vurdering også, på noget af prisen. Men så meget subjektive er vi heller ikke. Men igen, det er 

også hvad vi afstemmer med afdragsgiveren der bestiller den her vurdering; nu er det betalte 

vurderinger eksempelvis, der afstemmer vi gerne med, hvad skal man sige, afdragsgiveren. Hvis det 

er et ganske almindeligt salg ude i markedet så går vi op og undersøger det med kommunen og så 

nogle ting og sager og så afstemmer måske flere priser ud fra det. Men til årsregnskaber der skal det 

kunne holde vand før vi gør noget, det skal det som udgangspunkt. 

Michaela: Jeg tænker det der med fx den bedste anvendelse af det i forhold til huslejeindtægt, at der 

vil man gerne have en eller anden data på at det mener vi man kan- 

Arno: der kan du eksempelvis hvis vi nu siger at den her gågadeejendom som du havde ikke,  der 

går man gerne ind og læser lokalplaner,  og siger jamen kan det godt lade sig gøre bare og lave 

bolig – nu kan man ikke bare fjerne bolig bare sådan, men fra et erhverv til et andet og så måske 

lave det om til bolig i sidste ende, man kigger jo gerne alle de her planmæssige forhold også, og 

hvis de holder så, så vurderer man også ud fra det.  
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Michaela: Ja for det er jo rarest at have mindst muligt subjektivitet men der er jo bare en del skøn 

med i dagsværdier, altså du kan jo ikke… 

Arno: Det vil de forudsætte sig ud af… 

Michaela: fordi modellen regner jo lige meget hvad man taster ind, men det er det man taster ind 

der ligesom.. 

Arno: Vi kan heller ikke, sådan noget som jordforurening kan vi heller ikke vurderer her og nu, der 

er noget der er V-registreret, men formoder at det er forurenet, der forudsætter vi at det ikke har 

nogen betydning for prisen.  

Michaela: Okay – så tager i ligesom sådan et forbehold eller hvad man siger. 

Arno: jaja, det kan du også- der er en nogle forslag 

Michaela: Okay. Når du skal vurderer en dagsværdi, hvad vurderer du så er de væsentligste 

elementer at forholde dig til? 

Arno: Hvad hedder det, igen ud fra, det er igen ud fra en – hvor er det vi er nået hen til? 

Michaela: Det er omkring nummer, den sidste på den her side.  

Arno: Den sidste på den her side. 

Michaela: Nr. 15. Det kan godt være jeg har tilføjet et enkelt spørgsmål inden det der hedder 

opgørelsen af dagsværdi, hvilke elementer vurderer du så som de vigtigste? 

Arno: Altså nu skrev vi lejekontraktens længde, og holdbarheden, det er mere lejeren – hvor solid 

lejeren er og så samt område og standardkvalitet. 

Michaela: Det er de ting du synes der er… 

Arno: Ja det er nok hvis jeg skal koge det ned til det, fordi vi har aldrig været inde og kigge på så 

mange regnskaber over hvordan det går med lejer.  

Michaela: Nej, okay, men hvad med så i forhold til forrentningskravet, det kommer også lige 

bagefter jo, det har jo rimelig stor påvirkning, på værdien af den ejendom man… 

Arno: Ja, men de ting som jeg siger her gør også at forrentningen bliver bedre eller dårligere, ikke? 

Michaela: Ja okay, på den måde, det er de risikotillæg du så ligger ind her.  

Arno: Ja det er det, så. 

Michaela: Hvordan fastsætter du så det forrentningskrav vi lige prøvede at snakke om her, og hvad 

overvejelser gør du dig? 

Arno: Jamen vi gør jo meget i sparring eksempelvis, fordi at man tit og ofte møder lige en kollega 

der har solgt en lignende sag eksempelvis, men derudover i og med at man er en erfaren hund ikke, 

bruger man sin egen data, derudover så har vi også en vi har en vidensbank vi bruger til det. Det kan 

du også få med, vi laver markedsrapporter en gang om måneden, så kan du lige få den sidste med. 
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Men mange gange så minder den ene ejendom ikke om den anden, det gør den ikke, det kan være 

den ligger på hjørnet, har en gadebeliggenhed og sådan nogle ting og sager.  

Michaela: Altså i teorien der kører de meget med at du skal have den der risikofrie rente og så din 

specifikke - men sidder i sådan og fastsætter det, eller bliver det en samlet i bare siger … 

Arno: Jamen det gør vi, men det er mere overordnet synes jeg, ikke, fra hvad skal man sige den ene 

type ejendom til den anden, det er meget specifikt ned på den enkelte ejendom det er det altså. 

Michaela: ja, jaja, det kunne jeg også godt regne ud.  

Arno: Så, men det kan du lige få med jo. 

Michaela: Men hvad med i forhold til sådan ændringer, hvor meget er I for at ændre 

forrentningskravet, hvis I nu har den samme vej hvor i lige har solgt to ejendomme eller vurderet to 

ejendomme, ikke? Det er mere sådan, hvor fleksibelt er jeres forrentningskrav, fordi den du bruger 

kan jo virkelig have en stor påvirkning hvis du har en ejendom til 20 millioner kan det jo ende på…  

Arno: jaja, 0,5 eller 1 procent. Men igen skal vi jo ud fra den erfaring vi nu engang har draget og ud 

fra den, man skal i forbindelse med årsregnskaber være lidt forsigtige med den udmelding man 

vælger selvom man godt vil være tæt på den markedsværdi som nu engang kunne være aktuel, eller 

er aktuel, så ud fra det så- man skal- det er erfaringen hos mægleren det er det altså.   

Michaela: Hvad med i forhold til sådan noget som kontinuitet altså i forhold til jeres modeller og 

sådan noget, vil du så bruge den samme model på den samme vej eller sådan, er det igen også –  

Arno: ja men det ville jeg gøre. Det ville jeg gøre. Nogen gange har du også normtal til at få 

eksempelvis udgifter på andre omkostninger, men det er mere sådan hvis vi går ind og vurderer 

eksempelvis en lagerejendom så siger vi jamen denne her har en lofthøjde på seks meter og er 

virkelig godt indrettet, jamen så koster den måske 500kr i husleje for lagerdelen, kontordelen er 

rigtig super, der er udsugning, der er det ene og det andet, aircondition og rigtig moderne ikke – så 

koster den måske 800 kr. i husleje, og så ligger de ting sammen og siger hvad kan der være af være 

af værdier og hvad kan der være af negative værdier, og så giver det en helhed. Det er nok mere 

udgifterne man kan lave normtal på, tror jeg. For det er også lidt specielt med indtægterne der. Men 

så hvis man har to ens ejendomme, men den ene trækker lidt mere i huslejeindtægt end den anden 

gør så, så bør de alt andet lige have samme afkast. 

Michaela: Jamen det var netop det jo også en af – altså i det store og hele så er der nærmest kun 

pengestrømmen og så forrentningskravet. 

Arno: Jaja, jamen det er der, men man skal også vide altså købevilligheden i lige præcis det område 

ikke, men det kommer også til at afspejle sig i forrentningen. 

Michaela: Men hvilke risici er du så inde og overveje og vurderer når du opgør det her 

forrentningskrav. 

Arno: Jamen risici er jo implicit i den forrentning som vi nu engang lægger ind, det kan være alt 

lige fra inflation, til hvad skal man sige, lejesoliditet og værdi. Det en ny ejer, hvis man køber en 

ejendom, allermindst vil have det er måske tomgang, ikke. 

Michaela: Hvordan går I ind og vurderer tomgangslejen? 



 

Side 114 af 148  

Arno: Tit og ofte er det med i den estimerede leje. Det er det. Fordi den har altid en eller anden 

form for en kvadratmeterpris med sig selvom den er tom. Så der estimerer vi en husleje. Det gør vi. 

Så det er nemlig det også igen et skøn fra sag til sag, men vi gør så også noget ud af at skrive at det 

er en estimeret husleje.  

Michaela: Okay, så der ikke er noget tomgang i dem, ja okay. 

Arno: Men vi skriver så også i teksten at der 800 kvadratmeter tomt, men vi estimerer huslejen ved 

genudlejning. Og så laver vi måske også en ekstra forudsætning, at vi mener at den kan udlejes 

inden for seks måneder.  

Michaela: Okay, så man ligesom er klar over det.  

Arno: Der kunne man så have DCF-modellen måske. 

Michaela: Ja og have indregnet den over en årrække 

Arno: ja lige præcis.  

Michaela: Ja for det må I have oplevet under finanskrisen. Den må der lige pludselig have været 

nogle tomgange. 

Arno: ja, men der gik, hvad skal man sige afkastet en vej, og det var opad, hvad der før hed otte hed 

måske ti eller tolv, ikke.  

Michaela: Jo, men der er i ikke hurtige, men altså villige til at rykke forholdsvis hurtigt op og ned 

på skalaen, man kan sige, nu er det kun fem år siden den så hed tolv procent, nu den måske nede og 

hedde fem procent. 

Arno: Jamen det var vi jo hurtig i og med at de andre ejendomme vi også prøver at sælge, hvad vi 

har solgt, hvad der er tæt på og blive solgt og ting og sager. Vi holder også lige øje med 

konkurrenterne ikke så. Så vi er også … 

Michaela: Ja, I må også have mange tilgængelige markedsdata hvor man netop også arbejder med at 

sælge ejendomme.  

Arno: Men det sjove med ejendomme er egentlig også at hvis det lige pludselig er et halvt år med 

dårlig aktier og ting og sager ikke også, så ryger folk over i ejendomme i stedet så, så det kan også 

påvirke fra sag til sag hvad der kommer til at ske. Men jeg synes, altså også i og med vi bruger den 

sparring så synes jeg tit og ofte at vi rammer den rigtige pris. 

Michaela: ja, mit næste spørgsmål det er også lidt der. Altså efter den der bolig boble og finanskrise 

og sådan noget – hvordan indregner i det? Altså det ryger hurtigt på forrentningskravet men har i 

sådan nogle… 

Arno: jamen hvad hedder det, det er jo altså hvad hedder det, da der var boligboble og lige efter var 

der jo ikke ret meget omsætning…  

Michaela: Ja men lige op til boligboblen må I jo også ha solgt nogle forholdsvis dyre ejendomme. 

Arno: Ja, der var jeg så ikke lige mægler. Der var jeg på den anden side af bordet, ikke, og var 

projektudvikler. Men alle var medløberoptimister. Helt sikkert.  
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Michaela: Så jeg tænker, hvornår skal man så lade det der forsigtighedsprincip træde i kraft når man 

kan se på markedet at alt bliver solgt til tårnhøje priser. 

Arno: Det er da et meget godt spørgsmål. Men det kan være det var mægleren, det var banker,   

Michaela: Ja og hvad I siger gør jo ikke hvad køber og sælger ender med at aftale, det jo bare hvad 

… 

Arno: Alt var bare billigere, man skulle bare komme med et stykke papir, og så var banken også 

villig. Jamen hvad hedder det, jeg ved ikke lige hvordan det blev justeret med priser på det 

tidspunkt der, så lang tid kan jeg ikke huske tilbage, men jeg tror man justerede det efter hvor 

hurtigt det gik, og hvor hurtigt det kunne omsættes. Og altså byggeretspriserne de steg bare, alt steg 

jo bare. Alt var muligt ikke. 

Michaela: Jeg tænker også det må være svært at være uvildig og hvordan sikrer du markedsvilkår 

fordi folk de ændrer sig så hurtigt.  

Arno: Jeg tror altså måske mæglere de generelt har et ”tidslak” på et stykke tid før at de, altså for at 

se, og så kommer justeringerne, ikke, så det er en, det er måske lidt nemmere at være forsigtig i et 

opadgående marked frem for et nedadgående marked. Der er man måske lidt mere optimistisk. 

Michaela: Jo-Jo, fordi man har lige set at prisen har været høj.  

Arno: Så det, jeg kan ikke huske tilbage til ’07- ’08, hvad der skete, nu var jeg også lige ude af 

markedet på de år der, så, det var jeg.  

Michaela: Okay. Så skal jeg lige høre dig hvordan du sikrer dig at dagsværdien bliver sat ud fra det 

der markedsmæssige synspunkt, altså for markedsdeltagerne og ikke den virksomhedsspecifikke – 

vi snakkede lidt om det før men hvad du gør dig ellers af overvejelser. 

Arno: Jamen igen det må jo komme op på hvad man skal bruge, hvad skal man sige tema og formål 

som vi nu engang laver.    

Michaela: jamen fx til indregning i regnskaber der er der jo ikke nogen der har sagt hvad formålet 

skulle være med ejendommen.   

Arno: Nej, men det kan jo også være så specifikt indregnet altså indrettet at det er til medicin, ikke, 

så er det måske lidt mere liebhaver betragtet, måske mere en fair value ikke, hvor man måske 

allerede har to parter der er ret tæt på hinanden. Det kan også være til overdragelse fra et selskab til 

et andet, måske også i forbindelse med regnskaber og ting og sager ikke.   

Michaela: Fordi IFRS13 anbefaler jo at man skal bruge en uafhængig vurderingsmand, som en 

valuar, til at komme og opgøre den her værdi til indregning i regnskaber. 

Arno: Ja okay, det er mere tema og formål jeg tænker, fordi langt de fleste er jo 

markedsværdibetragtninger, og afkastbaseret også. 

Michaela: fordi nu har jeg jo ikke selv været ude som valuar eller siddet som regnskabschef nogen 

steder men altså jeg tænker nå man kommer der som virksomhed og siger nå men det er vores 

tanker, hvor man så ligesom forholder sig kritisk til at sige jamen det kan godt være i bruger den til 

udlejning til bolig men jeg vil værdiansætte den til noget andet fordi … 
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Arno: ja, nu er det bare et eksempel, jamen hvad hedder det, det skal afstemmes med forudsætning, 

hvad hedder det, forudsætninger og temaet og formålet med vurderingen ikke, men man kan godt 

indregne hvad skal man sige byggeretsværdier, og også indregne den bedste værdi for en ejendom 

det kan man sagtens. 

Michaela: jamen det var nemlig det, altså fordi virksomheden har jo selv en ide om hvordan de 

bruger den bedst muligt.  

Arno: hvis de holder vand med de forudsætninger og ting og sager man har, så skal man 

selvfølgelig også tage, hvis det kan betale sig at jævne ejendommen med jorden og så sige hvad 

koster grunden ikke, fordi kan der opføres noget andet, så skal man tage den vurdering.  

Michaela: Jamen det er det, men det er i så også inde og … 

Arno: vi er faktisk også inde og påvirke nogen af dem der vil bede om en vurdering, og så sige 

jamen hvordan vil I have den her vurdering.  

Michaela: Ja fordi nogen af dem er måske deres små hjertebørn, ikke, dem har de ikke lyst til at 

gøre noget ved.  

Arno: Der er jo også i et par af vurderinger hvor vi kører forskelligt temaer, undertemaer på det og 

så siger  at hvis det er så kan man også få den her værdi hvis det er at vi tager de her 

forudsætninger, så man tager forskellige betragtninger.    

Michaela: men de siger jo at en ejendom ligesom skal handles på dens primære marked. Hvordan 

går du ind og vurderer hvad en ejendoms primære marked er, når det er sådan en unik 

investeringsejendom.  

Arno: jamen det er jo også forskelligt fra sag til sag. Det der er nemmest at vurderer, det er 

boligudlejningsejendomme, hvor det, den ene ejer det ved navn og ting og sager, men ellers så har 

det, det har sgu også meget med placering at gøre. Hvor, hvad prisen den bliver, og 

kvadratmeterprisen også i sidste ende, ikke. 

Michaela: Men det er ofte Roskilde i sammenligner med eller hvad- 

Arno: sammenligner I forhold til? 

Michaela: Jamen hvis I skal finde et aktivt marked for en… 

Arno: Sammenlignelige ejendomme 

Michaela: Hvis man nu sagde at Ros Torv skulle sælges, det er en rimelig unik bolig. Eller 

investeringsejendom ikke. Altså at finde et aktivt marked for det ville jo være, altså hvordan ville du 

så finde et marked for det. 

Arno: Jamen nu er Ros Torv hvis vi tager det som eksempel en rimelig stor ejendom, så vi ville nok 

gå efter pensionskasser og sætte prisen ud fra hvad for nogle fordele de har hvis de køber en 

pensionskasse, men der er mange private investorer der ikke kan magte Ros Torv eksempelvis. Det 

udelukker jo også mange. Men derudover må man kigge på lejesammensætningen, og hvad der 

ellers er af muligheder, er der noget tomgang og hvor meget er det, hvad står man over for af 
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udfordringer, plus og minus. SWOT-analyse på ejendommen ikke, og så ud fra det lave en 

afkastbaseret model, der vil jeg nok have lavet en Cash-flow model tror jeg. 

Michaela: Jamen det var også for at få det helt unikke ind, altså hvis ikke du har et 

sammenligningsgrundlag i byen eller i nabobyen hvad man så ser som marked for ejendommen.  

Arno: Men sammenligning kunne man vel godt gøre lidt med hensyn til lejeindtægterne, hvad 

betaler man ellers i Algade eller tæt ved, og så siger, om man er konkurrencedygtig, så det kigger 

man også lidt på, det gør man, også i detailhandel indekset i byen, kontra andre byer, om det har 

feber eller ikke har feber.  

Michaela: Hvad med følsomhedsanalyser på jeres opgørelser, altså laver i det, eller giver i det med i 

en vurdering.  

Arno: Jamen det ligger jo implicit i den erfaring vi har i det afkast vi nu engang benytter.  

Michaela: Nu nævner du nogen gange laver flere metoder, eller flere forskellige alt efter hvad det 

skal være til, men ville I også lave hvis man ikke får en lige så høj leje vil den blive det her.  

Arno: Det er meget sjældent at jeg går ind men det er jo også meget fordi hvad hedder min 

vurdering til et årsregnskab skal have en værdi, man kan ikke bruge et spænd.  

Michaela: Nogen gange vil man så i en ledelsesberetning skrive at ejendommen er til det her 

afkastkrav, men vi er klar over at hvis det var et lavere afkastkrav ville prisen være … 

Arno: Ja. Det er meget sjældent jeg laver spænd på og så siger at hvis afkastet er 6,5 så koster det så 

den er syv procent. Den kan ligge imellem de ting. Det kunne man godt gøre. 

Michaela: Hvordan kvalitetssikrer du opgørelserne, er I nogen gange flere om dem eller?  

Arno: Ja, den ene laver den, vi er faktisk to der skriver under på en vurdering og så ryger den afsted 

til et tredje sted, for også at kvalitetssikrer os i forhold til RICHS 

Michaela: Okay, så I er faktisk tre ind over.  

Arno: Ja, med de store er vi. De mindre gør vi med to mennesker. Men stadig skal det svare overens 

til de RICH’s vejledninger som vi nu engang har, og de etiske regler – den fremgangsmåde som 

RICH’s nu engang stiller. Det er ikke alle mæglere der tager RICH’s, det kan også være de tager 

nogle tyske vurderingsstandarter med videre. De fleste tager nok RICHs’.   

Michaela: Ja nu har du så selv dit slutprodukt med, fordi det var lige et spørgsmål jeg havde fået 

tilføjet efterfølgende, altså hvilken erklæring du ligesom giver på det, nu har jeg jo så ikke set den 

jo, men skriver I at det her er vores bud og så må de gøre med det hvad de vil.  

Arno: Jamen altså vurderingen er så fortrolig så det skriver vi selvfølgelig, så.  

 

De sidste 5 minutter er interviewet blev ved en fejl ikke optaget. Empiri indhentet her, er derfor ikke 

anvendt i afhandlingen.  
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Interview: Valuar Jesper Anderson d. 17. August 2016 

Michaela: Ja. Nå men først så skulle jeg bare lige høre hvor mange år du har arbejdet som valuar? 

Jesper: Ja, det er så ti år at jeg har været her.  

Michaela: Og været valuar i ti år? 

Jesper: Øh, ja. Det første år- jeg startede som studentermedhjælper for ti år siden og var så et år som 

studentermedhjælper og så blev jeg så fastansat derefter og så siddet med vurderinger. Så ni år som 

fuldtid.   

Michaela: Okay. Og hvor mange investeringsejendomme opgør du cirka på et år?   

Jesper: Altså i værdi der er det, jeg sad lige og lavede sådan lidt grove hovedberegninger i går og 

sådan et sted imellem 15 og 20 milliarder, og det lyder af meget men det er fordi vi har også nogle 

løbende mandater for nogle shopping centre ejere,  vurderer blandt andet Rosengårdscenteret og det 

i sig selv er fire komma et eller andet milliarder, og så har vi Steen & Strøm som også er en af 

klienterne, så det vil sige vi har Fields og Bruuns Galleri over i Århus. 

Michaela: Så kommer du da noget rundt i Danmark også? 

Jesper: Ja det gør vi også. Men det vil sige bare nogle enkelte klodser de vægter jo rigtig meget. 

Michaela: Men det gør vel også at du har nogle unikke- altså hvor du ikke rigtig har et særligt stort 

sammenligningsgrundlag, altså jeg ved godt du kan godt sammenligne lidt Fields og 

Rosengårdscenteret men det er jo på ingen måde egentlig sammenligneligt. 

Jesper: Nej, det jo også det der er rigtig svært, at der i forhold til afkastfastsættelse for eksempel når 

man kigger på sådan noget, der gør man det at sige at det er sandsynligvis ikke en dansk investor 

alligevel der køber det her, nu blev Rosengårdscenteret for eksempel handlet for tre år siden, og der 

var det ikke, der var det ECE, som er en international fond der købte det og det vil sige at der kigger 

man mere på, hvad bliver centre handlet for i andre lande, altså sammenlignelige centre, hvad bliver 

handlet til i andre lande. 

Michaela: Det må virkelig være unikt. 

Jesper: Ja, for der er Danmark for lille et marked til at være et marked i sig selv.  

Michaela: Ja for det er jo også, eller det siger teorien jo også, man skal finde ejendommens aktive 

marked, eller primære marked og der går i så på verdensbasis-  

Jesper: og lige sådan noget som det der, der er nogle bestemte investorer der specialiserer sig i 

shopping centre, og de kigger ikke så meget på geografisk, hvor sådan noget som en dansk invester 

som Jeudan, de kigger jo meget lokalt her i- de kigger i Frederiksstaden og lidt uden for, men når 

det er sådan nogle købere der køber shopping centre så, så er det jo ikke sådan at de kun køber 

inden for Danmark nødvendigvis, når det er så stor en fond som det der, så er det sådan så kigger de 

hvor kan vi få shopping centre henne i Europa 

Michaela: så I gør meget egentlig for at finde et aktivt marked?  

Jesper: ja, det bliver vi nødt til fordi altså netop når man kigger på en kontorejendom her i 

København så har vi et ret godt sammenligningsgrundlag. Så ved vi hvad der er blevet handlet, og 
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vi ved hvad for nogle afkaster der er blevet handlet til, og kvadratmeterpris, vi ved hvad lejen er, 

osv. men når det er sådan noget som shopping centre, der kan man ikke bare sige, nå men 

Rosengårdscenteret ligger der, det er blevet handlet, og så ligger der et center lige tyve kilometer 

derfra, som er lige så stort, og så ligger der et center tyve kilometer derfra som er lige så stort, for 

sådan er det bare ikke. Der er Rosengårdscenteret og så, ja så er der Fields-  

Michaela: Det er jo også et andet segment lige pludselig. 

Jesper: Ja, altså det er for lille et marked hvis man kun ser geografisk på det, så i det tilfælde der 

skal man kigge uden for landets grænser. Men selvfølgelig altså, når man har at gøre med 

kontorejendomme i København, eller retailejendomme i København, så er det mere at se på hvad 

der bliver handlet til her i nærområdet, altså hvad for nogle afkast har der været, hvad for nogle 

kvadratmeterpriser og lejeniveau osv. 

Michaela: Okay. Så de data i bruger, altså som input, i jeres værdiansættelsesmodeller, dem prøver I 

også at søge i markedet? 

Jesper: Ja. Absolut. Altså det er alpha og omega, det er noget af det der tager længst tid når vi laver 

vores rapporter, fordi altså der er meget forskellige måder man kan lave vurderingsrapporter på, og 

vi er ikke de billigste der laver de her rapporter, men til gengæld laver vi nogle der er forholdsvis 

teksttunge, de kan være meget teksttunge, for eksempel Rosengårdscenteret, det er 100 sider eller 

sådan noget, nej 80 tror jeg, hvor vi beskriver sådan det ene og det andet og det tredje, og der noget 

af det- altså der er teksttungt fordi man skal beskrive ejendommens problemstillinger osv. men også 

fordi man skal bruge meget tid på at undersøge, ja, hvordan er markedet egentlig, hvad har der 

været af transaktioner, for eksempel nede på Strøget der har været en voldsom investeringsaktivitet 

her de seneste to-tre år, og så ligesom gå ind og se på hvad har der været af transaktioner i 

nærområdet. Der har været, ja så er Købmagergade 13 blevet solgt, og Købmagergade 15 til 17, og 

Købmagergade 42 osv. Og så kan man så når man sidder der med sin ejendom nede på 

Købmagergade for eksempel når men vi ved at de her er blevet solgt og nede på Strøget der blev 

Galleri K solgt til det afkast der og så kan man på den måde sådan få pejlet sig ind på hvor 

markedet er henne af, og tilsvarende skal man jo også gøre med lejeniveauerne i ejendommen og se 

på er det her en ejendom der er overudlejet eller underudlejet – er der noget potentiale i den? 

Hvordan er lejekontrakterne blevet strikket sammen altså, det vil sige, er lejen fredet fra 

markedslejereguleringen frem til 2027, for eksempel, så kan det godt være at der er et lejepotentiale 

men fra nu af og indtil 2027 kan du sådan set ikke gøre noget ved det, fordi lejen er fredet i henhold 

til lejekontrakten. Der skal vi så ind og hente udlejningscomparables, altså dels på stueplanen, det er 

det sværeste på strøgejendomme, fordi de skal zones, i den forstand at hvis du har et lejemål hvor, 

hvis vi siger Strøget går herude og lejemålet har denne her facon, så er det kun de forreste seks 

meter, otte meter, man vil betragte som zone 1, som er sådan, de dyre kvadratmeter, derefter skal 

man ind og halvere lejen. Eller, det er i teorien det man gør, i praksis så er det ikke altid at det bliver 

gjort på den måde, det er sådan teorien tilsiger man skal gøre. Så det vil sige at det kan godt være 

den er 20.000 kvadratmeter eller 25.000 kvadratmeter herude i zone 1, men så halverer man faktisk 

lejen til zone 2, hvor man så betaler 10.000 pr kvadratmeter, og så halverer den igen i zone 3, hvis 

det er et dybt lejemål.  

Michaela:  Ja, for nogle af de der lejemål har en meget lille facade jo.  
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Jesper: Præcis, altså vi havde Matas lejemålet nede på Købmagergade her for et års tid siden, og det 

er netop, som vi skulle markedslejevurderer, og det er netop sådan et, det er ret smalt men meget 

meget dybt, jeg tror det har seks meters facade, eller otte meters facade, til gengæld er det tyve-

femogtyve meter dybt, og det vil sige at lejen for det er lejemål er noget lavere end hvis det havde 

været for et lejemål der så sådan der ud, fordi så havde du haft en zone 1 der gik sådan her, og en 

zone 2 der gik her, og det vil sige, alt det her 20-25.000kr pr kvadratmeter, og det her det er så til en 

10-12.000kr-   

Michaela: Men der er I så nede og forholde jer til den enkelte ejendom, altså, helt nede på kun den.  

Jesper: Og det er vi så også nød til at gøre i forhold til sammenligningslejemål, fordi at- 

Michaela: men er der data mulig for de der sammenligningslejemål hvis det ikke er jer selv der har 

fastsat dem? 

Jesper: Der er data mulig i kraft af at vi har nogle databaser som vi i kraft af de sager vi har været 

inde over med Strøgejendomme hvor vi har solgt dem, eller netop når vi har lavet 

markedslejevurderinger så indhenter vi for så vidt muligt markedsdata for at sige, ja, hvor er 

markedet henne nu.  

Michaela: Jamen vel også for at få et minimum af skøn, altså mest muligt.  

Jesper: Ja, præcis fordi altså fordi det er netop også derfor vi skal have så meget data som muligt, 

og vi skal argumenterer for hvorfor vi så fastsætter den på den her måde, ved at sige at, når man 

bryder butikslejemålet, bryder Matas lejemålet ned så kan man så se at zone 1, aktuelt, den er måske 

kun 14.000 men vi kan også se at nabolejemålet i Synoptik de betaler 20.000kr pr kvadratmeter, på 

den anden side hos Benetton der betaler de 22.000kr pr kvadratmeter, ud fra det og det og over på 

den anden side betaler de det og det, og ud fra det vurderer vi at den her zone 1 den skal være 

20.000kr pr kvadratmeter fordi den har de og de karakteristika der er lidt bedre, de og de der er lidt 

dårligere-  

Michaela: Okay så det er hele tiden ind og forholde sig til markedet sammenholdt med den ejendom 

du egentlig ser på.  

Jesper: Ja, altså du havde et spørgsmål der gik på hvor stor en del, hvor meget subjektivitet der 

indgik i vores vurderinger, og der er selvfølgelig subjektivitet i, det kan man ikke undgå, men fordi 

der kan også være forskel på hvordan man ser Matas lejemålets facade for eksempel, det vil være et 

subjektivt skøn, om man ser den som rigtig god eller rigtig dårlig, men det skal jo trods alt 

sammenholdes med markedsfakta, med at nabolejemålet zone 1 der betaler vi 20.000, og den anden 

betaler 22 t.kr. eller hvad det nu end måtte være. Så det er sådan med at bygge argumentationen op 

for at få det underbygget så meget som muligt altså sådan at man, du kan ikke sætte to streger under 

det men- 

Michaela: så man har mest muligt- 

Jesper: så man kan forsvare det- 

Michaela: Men er det jeres egen markedsdata, eller bruger I også internationale markedsrapporter? 

Jesper: Vi bruger ikke så meget internationale markedsrapporter.  
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Michaela: Eller danske, nu ved jeg bare at de fleste banker eller større realkreditinstitutter har jo 

markedsrapporter og Sadolin Albæk og altså Colliers, det var mere hvor meget i- 

Jesper: Ja altså, vi bruger dem ikke så meget. Altså vi laver jo selv markedsrapport, vi gør det lige 

så meget, det er et markedsføringsregnskab. Vi sælger den ikke til nogen. Den er gratis. Det samme 

med Sadolin Albæk, Colliers osv. de laver det også gratis, fordi så skal folk læse dem og se at det er 

nogen der har styr på markedet.  

Michaela: Nå men det var mere sådan hvordan I fik data. 

Jesper: Ja, altså i forhold til, ja, vi bruger egentlig ikke markedsrapporter pokkers meget, fordi vi vil 

hellere basere det på- en ting er at Sadolin Albæk siger at prime afkastet på kontor er fire procent, 

hvad de nu- ja, jeg tror de er deromkring i deres rapporter- men noget andet er når man så sidder 

med en ejendom så er det sådan lidt, er det her en prime ejendom der rent faktisk kunne sælges til 

fire procent? Og der skal man så ind og kigge på lejekontrakterne, hvad er deres længde, er der kun 

et års uopsigelighed tilbage, eller er der ti års uopsigelighed tilbage? Hvordan er lejen i forhold til 

lejeniveauet, hvordan er standen af ejendommen, vil den være nem at genudleje?  

Michaela: Så I er nede og se alle lejekontrakter, eller ikke alle men altså- 

Jesper: Ja, når vi laver fulde vurderinger så ja, så det en essentiel del af det- vi laver jo også 

vurderinger som- det er jo sådan meget forskelligt hvad kunderne vil have, hvis de vil have sådan en 

fuld vex valuation, så er vi nede og kigge på lejekontrakterne.  

Michaela: Er I ude en gang i mellem og sådan- nu- med IFRS13 er jo primært til børsnoterede 

regnskaber, men er I ude også at lave til indregning til årsregnskaber?  

Jesper: Det er faktisk meget sjældent vi gør det. Det- altså vi har nogle indberetninger til nogle 

fonde, nogle værdiansættelser til nogle internationale fonde, men det er jo ikke som sådan til deres- 

eller jeg ved ikke om de tager de værdier på bøgerne, det skal jeg ikke kunne sige. Men der laver vi, 

altså de vil typisk have det i regnearksformat, altså hvor det egentlig bare er, kan I ikke lave en 

hurtig opdatering af værdien på den her ejendom, altså det er ejendomme som vi har besigtiget 

tidligere men så- 

Michaela: Men I er altid ude og besigtige de ejendomme I vurderer? 

Jesper: ja, vi, medmindre vi bliver bedt om ikke at skulle gøre det. Hvis vi skal lave en fuld 

vurdering så ja, så er vi ude og besigtige dem. Hvis klienten bare beder om sådan en desktopværdi, 

så er det selvfølgelig en meget mindre rapport, meget mindre udførlig, og med alverdens forbehold 

for at vi netop ikke har besigtiget den. Men som udgangspunkt hvis det er en fuld vurderingsrapport 

så er vi ude og se den. Det skal vi. Men vi laver også det andet, så er det så med forbehold for 

hvordan den nu ser ud. En ting er at man kan se på Streetview, men- men der er mange 

usikkerhedsfaktorer der kan spille ind der, hvis ikke man har set den indvendigt. 

Michaela:  Hvilken model bruger I til at fastsætte? 

Jesper: Det afhænger meget af ejendommens type. Det er, altså der er jo den nemme metode, det er 

første års afkast. Det er bare at sige lejeindtægterne minus driftsomkostningerne og så har du 

nettolejen du forrenter med et eller andet givent førsteårsafkast, og hvis det er en fuldt stabiliseret 

ejendom, der er udlejet på en lang lejekontrakt, og udlejet til markedsleje, og alt er i den skønneste 



 

Side 122 af 148  

orden, der skal ikke laves noget vedligeholdelsesmæssigt de næste mange år, så laver vi det faktisk 

bare efter første års afkast, fordi det er den markedet nemmest kan forholde sig til. 

Michaela: Den er også selvfølgelig mest overskuelig for brugeren. 

Jesper: Ja, præcist, det er hovedregning nærmest, og det er netop meget overskueligt for brugeren, 

og alle netop også når du ser afkast i markedsrapporterne, så er det også første års afkast der er 

angivet der – det er ikke DCF diskonteringsrenter, det er første års afkastet. Så altså når vi har at 

gøre med sådan en type ejendom, så bruger vi typisk bare en første års afkast, men omvendt, hvis 

det er en ejendom hvor der er noget udviklingspotentiale i, hvor vi kan forvente at der vil være stor 

lejeudskiftning, hvor vi ved at der skal laves noget tag i år fem, at alle vinduer skal udskiftes i år syv 

osv. så vil vi selvfølgelig lave det i en DCF i stedet for, fordi der kan man meget nemmere bygge de 

her ting ind. Altså man kan selvfølgelig også, man kan også godt lægge det ind i en første års 

afkast- 

Michaela: og så regulere dem efterfølgende. 

Jesper: Ja, præcist, lave nogle, sige vi har de og de leje- den stabiliserede lejeindtægt her og 

stabiliserede driftsomkostninger, og så et stabiliseret afkast og så lave reguleringer efterfølgende for 

at lejen er for høj, for lav, at der skal udskiftes et tag i år fem, og så tilbage diskonterer den værdi- 

Michaela: Okay så der en- hvis det ikke kan lade sig gøre ligesom, altså første års afkastmodellen 

og får det indarbejdet ordenligt.  

Jesper: Ja, det bliver- der kan den faktisk godt blive uoverskuelig hvis man har sådan en hel masse 

ting som skal reguleres ud, så er det nemmere at lave det i en DCF model, fordi så kan man se fordi 

så løber lejeindtægterne for de enkelte lejere de løber bare derudaf, og så i år syv, hvor vi forventer 

tomgang, der kan vi se, der kommer til at være noget tomgang der, og så falder lejen til et eller 

andet givent niveau, og der er det nemmere at følge sådan for de enkelte lejemål, hvordan udvikler 

det sig. 

Michaela: Hvad med sådan noget som tomgang, hvordan vurderer I det?  

Jesper: Det, der vil vi typisk lægge det ind i DCF modellen – ja der vil jeg sige, det afhænger jo af, 

når du siger tomgang mener du så indledende tomgang eller- 

Michaela: altså generelt hvis man vurderer en ejendom – det er jo urealistisk at alle ejendomme er 

100 procent udlejet jo. Men om det så skal være femten procent eller fem procent eller to procent, 

altså. 

Jesper: Ja, altså det er faktisk sjældent at vi kører med strukturel tomgang, og det er egentlig fordi at 

det er sjældent at markedet gør det. Så kan man sige det er fuldstændigt forkert ikke at lægge 

strukturel tomgang ind på sådan en kontorejendom som det her, den vil have et eller andet over en 

tiårig periode, så vil den have en eller anden form for tomgang, men det spøjse er bare, at når de 

bliver handlet, det bliver ikke- man siger den risiko for det, den bliver lagt ind i afkastet faktisk.  

Michaela: Ja for  det er jo også bare vigtigt at den er med bare et af stederne, altså i 

pengestrømmene, eller i- 

Jesper: Ja, og man lægger der faktisk ikke ind, det er meget sjældent man ser det.   
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Michaela: Skriver I så det i jeres rapport? At der ikke er, altså- 

Jesper: Ja, så vil man sige, ja at afkast, eller hvad hedder det, tomgangs risikoen den er-  

Michaela: Indregnet som en risiko- 

Jesper: ja, faktisk det eneste sted hvor vi gør det, det er i shopping centre vurderinger, fordi der er 

det, så er det åbenlyst urealistisk ikke at have det med, fordi- 

Michaela: Men er det så historiske data I så ligesom bruger der? 

Jesper: Ja, det vil det ofte være. Og så kan man så sige, er det korrekt at gøre det? 

Michaela: Man bliver nød til at bruge det bedste skøn eller man har tilgængelig.  

Jesper: Og det er en måde man kan dokumenterer på, at historisk set har der været en tomgang- en 

strukturel tomgang i niveauet to til tre procent eller noget i den retning. Også fordi det vil aldrig 

være målet for et center at have en strukturelt tomgang på tyve procent, fordi så er det ikke et 

velfungerende center. Så alle ejere vil altid tilstræbe at få det ned på et acceptabelt niveau, og nul 

procent er ikke realistisk.  

Michaela: ja, for der tænker jeg også der omkring finanskrisen, der må det have været svært om 

hvordan man så, det må jo så have slået ud i forrentningskravet. 

Jesper: Jeg tror faktisk at det slog ud flere steder, fordi investorerne blev pludselig fuldstændigt 

berøringsangst og bankerne var fuldstændig berøringsangst, financieringen var umulig at få osv. 

Michaela: men hvad gør i ved sådan nogle skiftende markeds- altså fx en finanskrise der, hvis du så 

ikke kan leje eller lejen bliver ikke ved med at stige, hvis folk er i krise, hvordan indregner I det i en 

model? 

Jesper: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man- det er jo noget af det sværeste at spå om. Dem 

der forudså finanskrisen de er jo sikkert velhavende i dag.  

Michaela: Altså jeg tænker, hvor hurtigt i tilpasser jeres forrentningskrav, altså man siger nu 

reagerer markedet sådan her. 

Jesper: Vi tilpasser det så hurtigt som vi nu kan, registrere det ud fra, dels de transaktioner der nu 

måtte være og dels den dialog vi har med investorer, for vi har jo en hel investeringsafdeling der 

sidder her bagved, som dagligt taler med investorer, fordi de prøver jo at sælge ting og sager, fordi 

de har jo den der daglige sparring med dem, og der er det faktisk meget den mavefornemmelse der 

kommer derfra, den er jo pokkers svær at dokumentere, der kan man nemlig ikke skrive i sin 

rapport at man har de og de sammenlignelige transaktioner, eller jo man kan sagtens tage dem med 

der nu end har været, men så må man også bare skrive at man er i et skiftende marked i øjeblikket, 

og der er nogle markedsforhold som er svære at spå om.  

Michaela: Ja for jeg tænkte at det gik især ud over ejendomsmarkedet, finanskrisen ikke, altså ramte 

hårdt ned der. Det må I også have mærket på hvem ville købe og hvem ville sælge.  

Jesper: Ja, det var jo vores kundegruppe den skiftede jo meget, fordi pludselig altså op til 

finanskrisen der kunne alt lade sig gøre og bankerne kastede penge efter investorerne og der var 

nærmest ikke noget krav til egenkapital osv. og pludselig efter finanskrisen der blev vores kunder 
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sådan noget som Amagerbanken eller rettere sagt Amagerbanken af 2011, det der 

oprydningsselskab og det blev finansiel stabilitet pludselig-  

Michaela: var en stor spiller-  

Jesper: ja, altså dem, vi lavede rigtig meget for finansiel stabilitet og for Amagerbanken ved at 

sælge de ejendomme havde været nød til at tage på bøgerne fordi de var blevet overbelånt, så det 

var fuldstændigt skiftet i markedet- 

Michaela: med det bliver det vel også svært at værdiansætte en ejendom til markeds deltager – altså 

fordi hvis markedsdeltageren ændrer sig- Det hedder sig at den skal sælges på med en periode hvor 

den har været sat til salg i et halvt års tid og sådan noget. Hvis det nu er et brandsalg så er den svær 

at værdiansætte.  

Jesper: Ja. Præcist. Det er sjældent at vi bliver bedt om at vurderer til brandsalg, og heldigvis for 

det, for det er pokkers svært at- og også bare finde markedsevidens for det, for at sige- nå okay men 

markedsværdien egentlig det og det hvis den bliver markedsført ordenligt, men nu bliver den ikke 

markedsført ordenligt, så- 

Michaela: Nej, den skal sælges hurtigst muligt.  

Jesper: Ja, nej altså man kan selvfølgelig godt finde nogle transaktioner, tvangsauktioner osv. men, 

den er tricky. Det er ikke sådan en opgave jeg ville være særligt glad for at få.  

Michaela: Det er også til at forstå. Men det er så de to modeller, altså første års afkast og DCF-

modellen I primært bruger? 

Jesper: ja, det er det. Altså nogen gange så laver vi så også, hvis vi nu har at gøre med en 

boligindretningsejendom, der er udlejet til omkostningsbestemt leje, så laver vi begge dele faktisk, 

fordi det som markedet typisk kender til, det er første års afkast-modellen, og et eller andet, det kan 

være to procent afkast, som man køber den til, som første års afkast, og det jo et voldsomt lavt 

afkast, som ja, lige i dagens marked når lånerenterne er så lave, så kan det godt lige løbe rundt, og 

ellers så er der ikke så meget at gøre godt med. Men alligevel bliver de handlet til de priser der, og 

det skyldes at der er mulighed for at moderniserer lejligheden løbende, hvis udlejning- udleje til 

omkostningsbestemt leje dvs. at det er sådan noget 500kr pr kvadratmeter, eller noget i den retning, 

altså det er meget meget lavt. Altså dem der får fat i sådan en lejlighed inde i København, de er 

ellevilde, men der er ret mange af dem, stadigvæk, på grund af lovgivningen men så er det sådan at 

når de fraflytter, så kan man som udlejer gå ind og istandsætte den lejlighed og komme op og få det 

lejedes værdi i stedet for, dvs. man investerer en 3-400.000kr i lejligheden på at opgradere køkken 

og bad, men så kan man til gengæld tage det lejedes værdi som måske er 1400kr i stedet for, dvs. 

man får et spring fra 500 til 1400 og der kan man så når man ser på sådan en OMK ejendom, som er 

udlejet til den lave leje, så kan man så lave et cash flow over en 15-20årig periode hvor man så 

siger, vi forventer en årlig fraflytning på otte procent eller hvad der nu er realistisk i forhold til den 

her ejendom, og der kan man så lave et cash flow hvor man så siger, hver gang der bliver nogle 

lejligheder ledige, så istandsætter vi dem og får udlejet til den højere værdi, og der kan man så lave 

sådan et stigende cash flow for at se hvordan det her to procents førsteårs afkast egentlig 

harmonerer med på lang sigt en istandsættelsescase af hele ejendommen, og en opgradering af alle 

lejligheder- 
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Michaela: så værdien til sidst kommer ind- altså er oppe på markeds- 

Jesper: så man får et mere markedskonformt afkast.  

Michaela: Okay, hvordan er I så inde og vurderer længden på den der budgetperiode? 

Jesper: Altså der kan man også for så vidt muligt kigge på historiske data på ejendommen, hvor 

længe har folk egentlig boet der- 

Michaela: men der vil I så gøre så i det tilfælde til alle ligesom er fraflyttet? 

Jesper: Ja, altså, realistisk set så vil der altid være nogen der bliver boende til de dør, eller til de skal 

på plejehjem i hvert fald, til de ikke kan komme op af trapperne mere, så det er sådan, det vil typisk 

være at det kan godt være at der har været en otte procents fraflytning historisk set de sidste fem år, 

men så ville vi så sige at de otte procent, det er af den til hver en tid tilbageværende billige leje, så 

det bliver 

Michaela: -en forsvindende lille til sidst. Okay. 

Jesper: Præcis, dvs. at når man er ude i år femten eller år tyve, så er der stadig en del tilbage som 

egentlig er billige lejligheder fordi det andet er- det er ikke en realistisk forudsætning, fordi altså det 

er jo sådan hvis folk er glade og tilfredse for at bo der i deres billige lejlighed, så kan de selv sætte 

nyt køkken og nyt bad, altså i forhold til hvis de skulle ud og købe en ny lejlighed, så er det meget 

billigere for dem og betale 3500kr om måneden i deres store lejlighed og så bare selv sætte nyt 

køkken og bad i, og så har de en fin lejlighed som de kan blive boende i til evig tid. 

Michaela: Men hvor specificeret er jeres DCF-model så, altså sådan på, altså sådan på 

pengestrømme og..? 

Jesper: Den- jeg vil sige, det lyder meget lavpraktisk men vi bygger dem nærmest op fra gang til 

gang, afhængigt af hvilken case det er. Vi har tidligere kigget på sådan nogle systemer altså 

standardiserede DCF-modeller, men- 

Michaela: Det var også et af mine spørgsmål, om du tænkte at det kunne være muligt at have en 

standardiseret model. 

Jesper: Ja, og jeg er skeptisk over for det. Altså jeg så faktisk en, jeg var oppe i Stokholm her, og 

besøge Pushman-kontoret, vores internationale samarbejdspartner, de har et kontor oppe i 

Stokholm, og der kører de faktisk, de laver næsten alle deres vurderinger efter et system, sådan et 

DCF-system, som egentlig kunne overraskende meget, det var noget af det bedste jeg har set med 

sådan noget, men indtil videre så er vi mere komfortable med at vi egentlig bare laver det i Excel. 

Altså vi har en standard DCF-model, som vi kan bruge til kontorejendomme osv. altså hvor man 

siger vi har så og så mange- der er plads til 20 lejere i modellen, og vi kan- 

Michaela: men I er inde og specificere det pr lejer, altså sådan hvis det er? 

Jesper: Lige med sådan noget som Rosengårdscenteret hvor der er 160 lejere, der er vi nød til at 

køre det i- 

Michaela: nogle grupper? 
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Jesper: Ja, men altså hvis det er en typisk kontorejendom hvor der er, ja, fem, ti lejere, så gør vi det 

pr. lejer.  

Michaela: Okay, så der er I inde og ligesom forholde jer til det. Og hvad med på omkostningssiden, 

altså kører i både hvad er forsikringerne på den og hvad er ejendomsskatten?  

Jesper: Ja. 

Michaela: Okay, der er I også. 

Jesper: Ja, det gør vi.  

Michaela: Hvordan vurderer I så sådan noget som nu skal der skiftes tag, og hvornår skal det ske, 

og hvad kommer det til at koste? 

Jesper: Ja det er jo lidt tricky. Altså optimalt så har vi en byggeteknisk rapport. Nu, ja vi har lige 

lavet nogle sager for Nykredit, de kom lidt i uvejr her med Duegården og den andelsforening, og 

der har vi også kigget på nogle andre sager for dem. I de tilfælde der, og også i andre tilfælde, der er 

blevet udarbejdet en byggeteknisk rapport af et ingeniørfirma som så siger at, ja, vinduerne skal 

skiftes i 2017 og taget- 

Michaela: Så det er ikke jer der laver skønnet? 

Jesper: Nej, så er der jo så hvis vi ikke har nogen oplysninger på det, så er vi nød til at lave et skøn 

på det, og så, ja, der afsætter vi så et beløb, med mindre vi de facto ved at taget skal udskiftes om ti 

år eller to år, eller hvad det er, så afsætter vi et beløb pr kvadratmeter til udvendig vedligeholdelse, 

det er sådan, det er den typiske måde at gøre det på.  

Michaela: Men der har man vel også lidt a la grundejernes investeringsfond der laver alle de der 

satser, det er selvfølgelig på dem- der er de paragraffer tilknyttet.  

Jesper: Ja, på boligudlejningsejendomme i den ældre boligmasse, der jo, der har man jo bare de her 

GI-satser- 

Michaela: Ja for jeg tænkte der kunne man vel søge inspiration i så. 

Jesper: Ja, altså de er, de er ret høje i forhold til hvad investorerne normalt ville indregne hvis de 

skulle købe en kontorejendom eller retailejendom i stedet fordi GI-satserne samlet set, altså paragraf 

18 og 18b de bliver typisk noget 140 til 160kr pr kvadratmeter, og det er meget højt at have sådan et 

markedskonformt tal for en kontorejendom som det her, det vil være sådan 40-60kr pr kvadratmeter 

og det vil være det man i en salgssituation vil køre med. Og derfor er man også nødt til faktisk i en 

vurderingssituation som jo i princippet er sidestillet med en salgssituation fordi der skal man 

egentlig sætte værdien som om man satte ejendommen til salg, men de fleste er nok også godt klar 

over at tallet det er lidt højere. 

Michaela: men det vel også meget, altså fordi nu kan i går jo meget på bevaringsværdige bygninger 

nogen altså meget gamle hvor istandsættelsen også koster det mere-  

Jesper: ja altså det er jo en form for lejebeskyttelsesparagraf samtidig at den skal sikre at udlejer- 

Michaela: for der koster det jo ikke noget i et helt nybygget ejendom at sætte i stand, det vil jo ikke 

koste det samme der er jo ikke lige hvælvinger rundt om alle vinduer- 
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Jesper: sådan noget ude på Sluseholmen, nybygget derude det koster jo ikke meget, der er ikke alt 

muligt facade- 

Michaela: Jeg tænker det må også være en faktor når man skal vurderer alle de der omkostninger? 

Jesper: Ja, vi vurderede Børsen her for nogle år siden, altså den gamle børsbygning, og den er jo, 

Michaela: den må så være svær 

Jesper: meget svær. Der er rigtig meget udvendig vedligeholdelse på den. Der fik vi nogle tal på det, 

og det var sådan noget, nu kan jeg ikke huske om det var 200kr pr. kvadratmeter eller noget i den 

retning, altså det var helt, altså i forhold til hvad man normalt vil sige for en kontorejendom, fordi 

det er sådan set det, det er. Det er egentlig bare en kontorejendom. Og der er det jo fuldstændig 

afsindigt meget højere end de der 40-60kr pr kvadratmeter som man normalt vil indregne på en- 

Michaela: men der er I så inde og så ligesom- altså, ja igen, gøre det lidt mere ejendomsspecifikt. 

Jesper: Ja. 

Michaela: Ud og kig i markedet og så regulere. 

Jesper: Ja. Men det er de ting hvor det nok er en mere- der er det en subjektiv faktor, i en vis 

udstrækning i hvert fald, hvis vi ikke kan få en byggeteknisk rapport, det er selvfølgelig optimalt 

hvis vi kan det, for så kan vi bare afsætte i en DCF-model, og sige at vi ved der skal laves det og det 

i år det og det, så- 

Michaela: så bruger I det som input? 

Jesper: Ja, det er jo det bedste- det er nok det mest solide benchmark, men når vi ikke har det, så er 

det en subjektiv vurdering af netop, hvordan ser facaden ud, er der alle mulige ting der skal 

vedligeholdes og ting og sager, er det børsejendommen hvor det koster 200kr pr kvadratmeter, eller 

er det bare sådan en hel standard Kalvebod Brygge fra 90’erne, hvor der sikkert ikke kommer til at 

være noget særligt de næste mange år. 

Michaela: Okay. Hvad med sådan noget som følsomhed på jeres, altså modeller. Er I inde selv og 

vurdere?  

Jesper: Vi laver nogle gange en et skema med følsomheden med på det, hvor man siger, hvad nu 

hvis lejen ændrer sig plus 50kr eller minus 50kr, hvad hvis afkastet ændrer sig plus en halv, minus 

en halv, og der kan man lave sådan et skema for- 

Michaela: jamen jeg tænkte især med sådan hvor man har større skønsposter, altså for der må jo 

være væsentlig forskel på Børsen om det 200kr eller 40kr, altså det må også give et udslag i 

værdien i sidste ende. 

Jesper: Ja, og det gør det jo også. Og netop med sådan nogle ejendomme, der vil man lave en eller 

anden form for følsomhedsanalyse, altså det behøver ikke være noget stort forkromet men bare 

noget hvor man sige hvis man nu ændrer de her parametre-  

Michaela: ja for jeg tænker forrentningskravet er jo også virkelig en stor faktor på den endelige 

værdi jo, altså hvordan I vurderer- altså både det er mit ene spørgsmål, hvordan I vurderer 
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forrentningskravet og så også hvordan I vurderer følsomheden af den? Altså for det må også være 

noget brugeren er meget interesseret i.  

Jesper: Ja. Det er det. De vil helst bare have ét forrentningskrav med to streger under, og der har de 

igen, der har de for så vidt muligt markedsdata der er det afgørende, i langt overvejende grad med 

hvad har været transaktioner der kan underbygge- 

Michaela: Så det er sammenlignelige transaktioner på- I er inde og vurderer? 

Jesper: Ja. Og så er der selvfølgelig nogle sager hvor det er svært at sætte et afkast på, fordi altså 

noget af det der har været rigtig svært at vurdere, altså jeg sidde nede i sådan et samarbejde med 

nogle andre mæglere hvor vi sidder og netop diskuterer noget markedsdata og ting og sager for at få 

noget sparring omkring det, og der har vi netop også diskuteret de her industriejendomme der ligger 

sådan uden for København, fordi der ligger jo sådan Glostrup og - 

Michaela: Rødovre, Ballerup, alt det 

Jesper: Ja, alt det der, altså der ligger jo rigtig mange industriejendomme fra 60’erne og 70’erne 

som sådan er, ja, det man kalder funktionelt forældede, de har set deres bedste dage, og det er typisk 

ikke den type ejendomme som de industrielle brugere skal have mere, vel? Det de skal have nu det 

er noget med ti meter til loftet og ingen søjler indvendigt osv. og meget af det der det er jo sådan 

noget med fire til seks meter til loftet og ja det er nedslidt og det lever ikke rigtig op til de krav der 

er mere, og så er det sådan hvad er værdien af det? Fordi hvis den står tom nu så kan man afsætte to 

års indledende tomgang for eksempel, men selv det vil være for lidt – selvom man aftaler to års 

tomgang og et afkast på ti procent eller tolv procent, så er man stadig ikke sikker på at det rent 

faktisk kan lade sig gøre, fordi markedet har været så svagt. 

Michaela: og der må det også være svært at finde en markedsdeltagers synspunkt. For det er jo ham, 

eller hende, man skal tage udgangspunkt i, når man ikke ved hvem markedsdeltageren er.   

Jesper: Det er heldigvis blevet bedre igen nu her, nu er der kommet mere gang i markedet derude, 

og der er kommet transaktioner igen, så nu er der sådan lidt mere- 

Michaela: men der er i nogle mæglere der sidder og vurderer nogle svære cases eller nogle- 

Jesper: nej altså, det går egentlig på at man sidder og diskuterer de sager som vi har lavet her i 

firmaet og de sager som de har lavet andre steder – altså hvad har der været af transaktioner osv. og 

så kan man sådan- 

Michaela: men også for sparring og for data på en anden måde. 

Jesper: Ja. Det er med til at øge transparensen i markedet i den forstand at hvis jeg kender til nogle 

flere transaktioner de har lavet over hos Sadolin og Albæk så er det jo ikke fordi vi aftaler priser for 

det er jo en transaktion der er foregået, men der er det med til at øge sammenligneligheden og-  

Michaela: for det skulle jo- det den her teori hjælp- eller skulle hjælpe med var jo også det der med 

at hvis man satte ti valuarer til at vurderer samme ejendom ud fra samme data så skulle de jo gerne 

komme frem til nogenlunde samme værdi, så det netop bliver mere sammenligneligt.  

Jesper: Ja, og det- men det beror rigtig meget på markedsdata og hvor god adgang man har til det, 

fordi markedet er ikke sådan super transparent egentlig- altså der bliver jo offentliggjort handler på 
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Estatemedia som er sådan- det ved jeg ikke om du kender- det er sådan noget ejendomshjemmeside 

og de udgiver et blad en gang om måneden og de har en hjemmeside med nyheder osv. og så er der 

også noget der hedder ejendoms watch, ligesom finanswatch hvor der også bliver udgivet nyheder, 

at nu har den og den investor købt den og den ejendom, så selvfølgelig kommer der lidt nyheder den 

vej igennem, men rigtig meget af det, det er svært hvis man ikke er inde i markedet og få den der 

data, for den er bare ikke særlig let tilgængelig.  

Michaela: Nej men det var det- altså for der er jo ikke nogen der har krav på at se jeres 

vurderingsrapporter ud over dem der skal bruge dem- 

Jesper: og det er der heller ikke nogen andre der kommer til- 

Michaela: og så kan man jo ikke rigtig få adgang til data hvis man sidder i et lille firma. 

Jesper: Nej, vi har jo folk nede i min afdeling, det er dem der har ansvaret for vores 

investeringsdatabase, hvor vi blandt andet har, vi får input om hvad for nogle transaktioner de andre 

mæglere har lavet via det der samarbejde som vi deltager i, og så sidder vi dels og fanger de 

nyheder der nu er på nettet, og så sidder vi og gennemgår af hvad har der været af tinglyste handler. 

Michaela: Ja okay, men der kommer vel heller ikke meget frem til hvad forudsætninger der ligger 

til grund for- 

Jesper: Nej, der er usikkerheder ved det hele. Det er ved at prøve at stykke sammen det bedst 

mulige markedsdata man nu kan. 

Michaela: at I ligesom prøver at finde værdien. 

Jesper: så ja, det er et puslespil og- 

Michaela: Mener du at det retvisende billede er muligt at opnå altså ved hjælp af de data og teorier, 

værktøjer man har? Ja, for det er et teoretisk begreb jo, man ønsker at opnå. 

Jesper: Ja, og det synes jeg godt man kan. I kraft af- der vil altid være situationer hvor det vil være 

rigtig svært, det vil der altid være, altså de der industriejendomme for eksempel, afsindigt svære- 

men jo jeg mener godt at man kan skabe et retvisende billede i kraft af at markedsevidens og 

kontakt med investorer og- 

Michaela: Er i ude efterfølgende når I altså har været ude og vurderer en ejendom og den så bliver 

solgt, altså hvordan forholder I jer så til hvad I satte af pris, og hvad den så egentlig blev solgt til? 

Jesper: Ja, altså der var en i det der samarbejde der fortalte at de havde lavet en vurdering af en 

strøgejendom, det også et marked der er gået meget opad her de sidste to-tre år, altså der har været 

voldsom aktivitet og stor interesse og derfor også yieldcompression altså lavere afkast og højere 

priser og han fortalte at de havde vurderet en ejendom nede på Købmagergade eller Strøget til et 

eller andet beløb, jeg kan ikke huske hundrede og et eller andet millioner og så blev den så solgt for 

fyrre millioner mere tre måneder senere, og der sad han jo også sådan, ej det er ikke sådan en man 

er stolt af, altså 

Michaela: Men I er nede og dem I ved der bliver solgt og så forholde jer til, for så kan måske også 

se hvor man manglede 
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Jesper: vis det var det,  Jo altså, hvis det er noget vi ved bliver solgt bagefter, så jo. Nogle af de 

sager vi lavede for Amagerbanken, det var nemlig meget af det der med at vi først skulle lave en 

vurdering af dem og så tog Amagerbanken stilling til om de så skulle sælges bagefter. Så- blev vi 

jo- 

Michaela: Der må I vel også blive skarpere på jeres modeller? Altså hvis man hele tiden ser 

Jesper: Jaja, altså det jo meget med markedsforståelsen, især i et opadgående marked. 

Michaela: Ja for det tænker jeg også nu her med de altså nu der jo rimeligt stigende priser i 

København igen, altså hvordan I så er inde og ligesom ja acceptere det i jeres modeller.  

Jesper: Ja. og altså det bliver den der afvejning af de historiske data som jo så ikke må være særligt 

historiske, de skal jo helst være så friske som muligt, fordi hvis man tager noget der er et år 

gammelt, så hvis man ser nede på strøggaderne for eksempel, så vil data der er et år gammel det vil 

være, ja det vil være lidt forældet. Hvis det er et stabilt marked så, så fair nok, men i et opadgående 

marked eller i et nedadgående marked så vil det være farligt at lægge alt for meget vægt på data der 

er et år gammelt eller halvandet år gammelt. Så der skal man selvfølgelig have så nye data som 

muligt, og så sammenholde det her med hvad er, hvad er sådan markedsstemningen. 

Michaela: Ja okay, for jeg tænker også at engang imellem må I jo få nogle transaktioner der sådan, 

eller ikke helt skiller sig ved siden af men hvor det virkelig er en høj pris i forhold til hvad man 

havde regnet med, og så er det ligesom hvor meget går I så ind og siger nå men så må vi også- 

acceptere en højere pris? 

Jesper: Jaja, men altså der må man jo lytte efter det- lytte til markedet, men jo også nogen gange 

være kritisk over for at der kan være nogle ekstra ordinære transaktioner som skiller sig helt ud som 

ikke er underbygget af generelle markedstendenser.  

Michaela: Der kan jo være en invester der bare ønsker en ejendom.  

Jesper: Præcis. Der var et godt eksempel det er Louis Vuitton-ejendommen nede på Amager Torv, 

den blev handlet her for et par måneder siden, og det var til et afkast som var markant lavere end alt 

andet der er blevet handlet ellers på Strøget her, på trods af at afkastet er gået nedad, så den 

transaktion den stikker så meget ud. Men så det også- det var netop en tysk familie der bare gerne 

ville have Louis Vuitton-hjørnet på Amager Torv, og det er et alt for lavt afkast og der er ikke noget 

lejepotentiale i ejendommen, den er i forvejen- den er udlejet til markedsleje, måske endda lidt over 

markedsleje. 

Michaela: Ja for der må det være helt investors specifikke ønsker og dem kan I vel ikke rigtig 

indregne, det skal være den gennemsnitlige markedsdeltager. 

Jesper: Ja, netop, man kan selvfølgeligt godt tage med, hvis man skal vurderer en ejendom der 

ligger i nærområdet, tage det med på sin liste over transaktioner men så skal man bare forklare, at vi 

vurderer- at det er vores opfattelse at det er en atypisk transaktion der ikke underbygger den 

generelle markedstendens.  

Michaela: Hvad gør I sådan i forhold til at være optimistiske eller pessimistiske, altså hvor forsøger 

I at- man skal heller ikke være for forsigtig, man skal netop ramme- 



 

Side 131 af 148  

Jesper: Nej nej, ellers kan man heller ikke bruge det til noget. Ja, det er svært at sige, altså. Vi 

prøver for så vidt muligt at ramme det der er vores mavefornemmelse af markedet.  

Michaela: Er I flere inde over en ejendom, altså hvis du sætter en værdi, så er der en anden der 

ligesom lige- 

Jesper: Ja, det vil vi ofte være. Nogen gange kan det godt være at man laver en hvor det kun er mit 

navn der står på, men så har jeg stadig vendt den med- 

Michaela: Okay, så det er lidt sådan en kvalitetskontrol I lidt laver der? 

Jesper: Ja, det er det, fordi- Ja, der kan jo nogen gange være- altså der er jo en grad af subjektivitet i 

det lige meget hvor meget markedsevidens man har på lejetransaktioner og 

investeringstransaktioner, og så er der jo også en grad af skøn i det, fordi, ja nogen ser en ejendom 

som mere attraktiv end andre ejen- end andre personer vil gøre. Så jo vi tager altid lige sådan et tjek 

om man så må sige.  

Michaela: Ja for det er vel også med til at sikre jeres mavefornemmelse, eller få- også få 

standardiseret, eller få lavet jeres vurderinger mere transparente bare i firmaet. Så man ikke har en 

der sidder i det ene hjørne og er super optimistisk. 

Jesper: Ja præcis, og nogen gange er der jo forskellige meninger til det. Der kan være meget 

forskellige meninger, oven i købet. Selvom, fordi man kan også tolke meget markedsdata 

forskelligt, selvom man siger vi har de og de transaktioner osv. men så er der bare en der kan se 

sagen på en måde, jamen den her er jo bedre på de og de forhold, og så kan den anden sige jamen 

den er dårlig pga. de og de forhold, og så hvordan vægter det i forhold til hinanden? 

Michaela: Hvordan er I inde og vurderer en ejendoms bedste anvendelse, eller det foreskriver IFRS 

i hvert fald at ejendommen altså hvis den nu lige pt er lejet ud til bolig, men den ville da være helt 

ideel til kontor, eller sådan hvordan er I inde og forholde jer til- 

Jesper: Så laver vi typisk flere scenarier på det. Noget af det der har været meget populært her de 

seneste år har været konvertering af erhvervsejendomme, til boligejendomme, det har vi set meget 

af- at nogle af de andre kontorejendomme herinde som- som indeholder kontorer der er sådan lidt 

ineffektive og det er ikke helt det som folk efterspørger nu, de bliver i hvert fald i en hvis 

udstrækning ombygget til ejerlejligheder, fordi hvis det er ren erhvervsejendom, så har man 

fornøjelsen af at man kan opdele den i ejerlejligheder og så kan man frasælge dem enkeltvis, og i et 

marked hvor ejerlejlighedspriser de er skudt i vejret så har det været en rigtig god case for mange, 

så i det tilfælde der vil man så gå ind og sige jamen som kontorejendom så kan man istandsætte for 

3000kr pr kvadratmeter og så vil man nok kunne leje den ud til 1300kr plus drift og så til et 

markedskonformt afkast på fem-femogtyve- eller noget i den retning, og så har man kontorcasen på 

det, og der kan man så lave sit alternative scenarie, hvis man kan se på plantegningerne at det vil 

give god mening at dele den op i ejerlejligheder, hvis det vil kunne lade sig gøre til trapper og 

flugtveje osv.  

Michaela: Okay, men der er i så ligesom inde og lave to særskilte vurderinger hvor I anbefaler 

begge to lige meget, men så til hver sin anvendelse, eller er der en hvor I siger, det her der er altså 

markedsværdien, eller dagsværdien? 
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Jesper: Ja, altså det vil jo typisk være den højeste værdi, det er selvfølgelig under forudsætning af at 

det så- 

Michaela: -bliver den anvendelse. 

Jesper: Ja at der kan opnås tilladelse til den konvertering, fordi det er selvfølgelig den forudsætning 

der vil være, men ellers så vil det selvfølgelig altid være den anvendelse der skaber den højeste 

værdi der vil være dagsværdien, eller der vil være markedsværdien, hvis man skal ud og sælge den 

så vil man aldrig sige her er en kontorejendom som I kan købe for 30 millioner. Så vil man sige her 

er en tom ejendom som I kan ombygge til ejerlejligheder og den har en nuværende værdi på 40 

millioner.  

Michaela: Hvordan sikrer I jer at I er uafhængige, fordi sælger vil jo selvfølgelig gerne have en høj 

værdi at I kommer ud med, men hvor realkreditinstitutter, hvis I nu skal lave noget for Nykredit så 

vil de jo nok være interesseret i at I sætter et lidt mere realistisk, så deres 70 procent belåning ikke 

bliver- men hvordan sikrer I jer der at I forholder jer til ejendommen og ikke til hvem brugeren er? 

Jesper: Der sørger vi altid for at vores aflønning er uafhængig af hvilket resultat vi nu end kommer 

frem til, det- vi har hørt nogen grimme historier- 

Michaela: -folk der får en procentdel? 

Jesper: Ja hvor aflønningen har været sådan lidt anderledes baseret og der skal vi i hvert fald sikre 

os at vi ikke har nogen økonomisk interesse i vurderingens udfald, og derudover så går det jo på 

vores egen etik og moral om man så må sige, altså jeg hæfter jo personligt når jeg skriver under på 

en vurderingsrapport 

Michaela: Det må jo være to meget modstridende interesser? 

Jesper: Det kan det sagtens være og det er slet ikke usædvanligt at det er nærmest- 

Michaela: Nykredit kunne nok godt være- eller en hvilken som helst anden realkreditinstitut- være 

interesseret i at I ikke værdiansætter dem alt for højt, for så har de jo mulighed for at kunne låne 

højere ud, ikke? 

Jesper: Jaja, der vil altid være interesser i sådan noget der, og-  

Michaela: Men der laver i netop også den der markedsvurdering, altså hvis du nu har en Nykredit 

ejendom, hvis vi nu tog det eksempel og det var en kontorejendom, så ville I også komme med det 

som at det giver altså mening at lave til bolig.  

Jesper: Ja det- altså det vil især være hvis det er en tom kontorejendom. Så- fordi hvis den er udlejet 

så vil det være en større proces, fordi så skal man ud og ja- fordi så skal man ud og købe 

lejekontrakterne fri om man så må sige, fordi man kan ikke rigtig opsige lejerne, det er meget svært 

at opsige lejerne. Så det vil være sådan noget med at man realistisk set skal ud og betale lejerne for 

at flytte og- så det bliver en mere langhåret affære men- 

Michaela: Men I er ude altid og sætte markedslejen, så hvis I ser at den er lejet ud netop til mindre 

end hvad markedet er, så indregner I markedsdata?  
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Jesper: Ja. Vi har adgang til- ja vi har dels det der mæglersamarbejde hvor vi også får lejedata, på 

hvad de andre har udlejet til, I de forskellige lejemål rundtomkring i byen, og så har vi også adgang 

til nogle andre databaser, blandt andet Oline.dk, som er den her portal for lejemål til leje. De har en 

bagvedliggende database modul som vi har adgang til, hvor vi så kan se hvad er der de facto blevet 

udlejet til i nærområdet, altså hvor vi kan gå ind og se billeder af de enkelte lejemål, og sådan noget, 

så der kan vi underbygge sådan efter bedste evne, hvad markedslejen rent faktisk er. Men jo det er 

noget man skal tage stilling til fordi hvis man ikke tager stilling til det så det afkast man anvender, 

det kan blive forkert, fordi hvis man siger at et markedskonformt afkast på den her, det er fem 

procent, hvis det var udlejet til markedsleje, så vil man få en for lav værdi hvis den nu er udlejet til 

en leje der er under markedslejen men man sælger den til fem procents afkast fordi hvis man nu 

siger 1400kr forrentet med fem procent, så giver det en eller anden, inden på noget hovedregning, 

men hvis man omvendt så siger at markedslejen rent faktisk er 1600 og det var det der svarede til- 

og det egentlig var den man burde forrente med fem procents afkast. Så får man en for lav værdi, så 

man er nød til at have en stillingtagen til markedslejen. Så kan man så vælge at sige at den er udlejet 

til 1400, som er for lavt i forhold til markedslejen så derfor sætter vi afkastet en lille smule lavere. 

Det er ikke den metodisk korrekte måde at gøre det på, teoretisk korrekte måde at gøre det på, men 

det er ofte sådan man ser det gjort i praksis.  

Michaela: Ja for teorien er også bare meget inde på at man bare skal i hvert fald sikre sig at man 

ikke har indregnet samme risiko begge steder. Men den er nok nemmere at estimere i et cash flow 

end den er som en procentsats.  

Jesper: Ja, det fordi- altså man kan jo sagtens hvis man havde en første års afkast, sige den udlejes 

til 800 men markedslejen er egentlig 1600, vi regulerer den om to år, så siger vi så, vi fastsætter den 

til 1600 som den stabiliserede leje, forrenter det med fem procent og så laver vi et fradrag for to års 

underleje og så en efterfølgende opregulering over fire år, efter erhvervslejelovens paragraf 13 op til 

de 1600kr, og så kan man tage højde for det på den måde.   

Michaela: Men hvad med forrentningskravet, det er jo en ret stor del af begge modeller, hvordan 

fastsætter I det, og hvad er I inde og overveje?  

Jesper: Ja, der er jo sådan de der ja, Richs, ejendomsforening, de har jo den her opdeling i den 

risikofrie rente og markedsrisici og specifikke risici, og jeg vil sige man griber det nok ikke helt så 

stringent an som de der underpunkter der er, det er mere sådan en helhedsvurdering ud fra 

markedsevidensen, og ud fra ja lejekontrakternes længde, fordi kan vi forvente om ejendommen 

bliver  tom om to år eller er den uopsigelig de næste femten år, og vores vurdering er 

genudlejningsrisikoen, altså er det- nu har vi for eksempel Rosenhuset der ligger ude ved Tuborg 

havn, det er Tuborgs gamle administrationsbygning, den har vi haft, vi har dels haft en 

vurderingssag på den og dels haft udlejningssag, og det er en ejendom, den er fredet i alle ender og 

kanter, og i og med at det er Tuborgs gamle administrationsbygning, så når man kommer ind i 

hallen, som minder sådan meget om, det er nærmest et gammelt museum man kommer ind i, og så 

sidder der en stor Tuborg tønde, hvor der står Tuborg på oppe på væggen, og den må man ikke gøre 

noget ved, fordi ejendommen er fredet, og den ejendom, den har været svær at udleje fordi ja det er 

en meget ineffektiv i forhold til arealerne og samtidig sidder der en stor Tuborg tønde lige når man 

kommer ind, så det er sådan lidt, den appellerer ikke rigtig til Accenture eller Boston Consulting 

eller sådan noget der, eller Deloitte for den sags skyld, der kommer til at leje sig derind. Når man 
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skal kigge på sådan en ejendom så må man også bare tage højde for at der er altså en markant 

genudlejningsrisiko, så der vil man lave et tillæg i afkastet når man kigger på den. 

Michaela: Men det tillæg, det ligger du så til, hvilken afkast- altså sådan- det er mere hvor har du 

det afkast- standardafkast fra du vil tillægge den ekstrarisiko? 

Jesper: Ja, standardafkastet det har man fra markedet. Det er ikke så- det bliver meget sjældent 

brudt ned sådan der at man sige at risiko i rente den er nul procent i øjeblikket og markedsrisiko er 

så to procent og specifikke risici er så tre procent. 

Michaela: Men er det noget I er inde og beskrive så, altså sådan jeg ved godt at I måske ikke vil 

skrive det sådan i punktform i form af beregninger af forrentningskravet men bare at I stadig 

forholder jer til hvad er de markedsspecifikke risici for ejendomme og hvad- 

Jesper: ja altså vi beskriver de risikofaktorer som vi mener gør at det skal afvige fra det generelle 

markedsafkast, så altså det er ikke, vi bryder det nogen gange ned på den måde der, men det er ikke 

så tit faktisk. Det går mere på at vi siger at vi har de og de transaktioner der underbygger et 

markedsafkast for kontorer på fem procent eller hvad ved jeg, men i det her tilfælde der har vi at 

gøre med en ejendom, hvis vi nu tager Rosenhuset for eksempel, hvor genudlejningsrisikoen når 

lejekontrakten ophører den vil være ganske markant. Og så vil det være sådan at vi beskriver de 

faktorer der gør at den her ejendom den adskiller sig fra en standardejendom. 

Michaela: Så man tager egentlig lidt det stabiliserede, altså hvis man igen tager den der 

afkastmodel, altså det stabiliserede, så tillægger man de gode ting og fratrækker- men stadig uden 

egentlig at sætte procentsatser på, altså det jo ikke sådan at man siger 0,2 procent fordi at den er så- 

Jesper: Nej, det er sjældent vi gør det, fordi det-  

Michaela: Og hvad så der når markedet- når ejendommen ikke har et primærmarked, altså nu 

nævnte du det der med Rosengårdscenteret i Odense, altså hvis I har en eller anden helt unik 

ejendom her i København, altså så selvom at sådan en som Børsen, der er jo ikke lige andre 

ejendomme- 

Jesper: Nej altså der gik vi også bredere ud og så, sådan hvad bliver liebhaverejendomme, for det er 

jo snarere sådan man skal betragte den, fordi det er jo altså i princippet- ja faktisk lige med Børsen 

der lavede vi en række forskellige scenarier hvor vi sagde, hvis det er en investor der køber den, ja 

så vil det i princippet bare være nogle ineffektive kontorer og en ejendom der kræver voldsomt 

meget vedligeholdelse, så det kan godt være at markedsafkastet for typisk kontorer i området vil 

være 4,5 procent, men pga. de faktorer så vurderer vi at den skal så meget højere op, men man kan 

så også se på at ejendommen appellerer til sådan nogen som Realdania som- der er nogle forskellige 

investorer, der er blandt andet Realdania der køber sådan nogle fredede ejendomme som har en eller 

anden historisk værdi, tilsvarende er der også noget der hedder Karberghus som også køber netop 

frede ejendomme til kontorbrug, og så kan man se på at de her unikke købere til det, hvad har de 

handlet for og- 

Michaela: Så I prøver den vej rundt at finde det aktive marked? 

Jesper: Ja, men det er en svær øvelse, det er en rigtig svær øvelse på en ejendom som- 
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Michaela: Ja for jeg tænker også nu her når forrentningskravet netop har både- altså gået i hver sin 

retning her inden for de sidste ti år, altså hvornår man ligesom er inde og sige nå men nu er 

standarden det lavere, altså hvor mange transaktioner, er det så antallet af transaktioner der har 

været det lavere afkast måske der giver jer markedsevidens?   

Jesper: Ja, fordi nu på kontorer nu er vi ved at komme ned omkring fire procent i afkast på sådan 

standardkontorer herinde i København sådan i runde tal og det startede med at Jeudan købte et 

Mærsk domicil 

Michaela: Ja der på Amerika Plads,  

Jesper: Yes, lige præcis, til et afkast på fire-femten tror jeg det var, og det satte sådan en ny standard 

for- og så sidder man der og tænker sådan lidt, er det her nu- 

Michaela: Det vi er nået til? 

Jesper: Ja, og der er man sådan, når man kun har den ene tradition så er man lidt bange for hvor er- 

om det nu kan holde. Så nej, jeg vil nok være lidt nervøs for bare i en udlejningssituation at der har 

været en tradition til fire-femten, det, så nu siger vi afkastet er fire for den her ejendom, men så er 

det så efterfølgende vist sig der har været nogle andre transaktioner, hvor standard Life der har købt 

Holmens Kanal Danske Bank Hovedsædet og MAG der også har købt noget nede på Kalvebod 

Brygge som har underbygget det her niveau, det vil sige, nu har vi faktisk transaktioner for ret 

mange milliarder der egentlig underbygger at nu er der faktisk adskillige købere til-  

Michaela: Okay, så det er den vej rundt at I ligesom- dokumenterer jeres forrentningskrav.  

Jesper: Ja, det vil det være, men det er rigtigt, altså det er svært i en situation hvor når markedet 

rykker sig, og der er en der er en der er First mover fordi er det bare en ekstrem situation eller altså 

nu netop den der med Mærsk, altså det virkede ikke som en ekstrem situation fordi, ja netop fordi 

det var en erfaren køber, altså Jeudan der har en stor milliardportefølje her i København, og de er 

vant til at købe ejendomme. Det er ikke sådan nogen der bare kommer- det er ikke en tysk 

velhaverfamilie der ejer noget som helst andet her i byen, altså de ved godt hvad priserne er, og 

kommer så ind og køber en ejendom med Mærsk på en lang lejekontrakt som så også- det er jo så 

også et attraktivt parameter i den situation. 

Michaela: Man er ikke så usikker på lejers betalingsevne.  

Jesper: Nej, der er man sådan rimelig fortrøstningsfuld, jeg tror det var en femtenårig lejekontrakt 

oven i købet, så det var også et solidt cash flow man fik der og netop en sikker betaling, et sikkert 

femten årigt cash flow, men ja, man sidder lige der og tænker, det er erfarne parter der har været 

involveret i det her, altså det og de er kyndige og de er uafhængige osv. så de har kvaliteterne til at 

leve op til sådan, at det er en markedsværdi der er blevet handlet for. Men man sidder selvfølgelig 

stadigvæk når det er den første transaktion der er helt nede i det niveau og tænker, ja, er det hele 

markedet der er rykket derned nu. Man var sådan lidt påpasselig lige til at starte med, men nu hvor 

der er kommet andre transaktioner der så underbygger det samme niveau så kan man sådan med ro i 

maven sige ja, det er faktisk, vi har adskillige handler der er foregået på helt regulær vis, med 

kyndige uafhængige parter der er villige og ved- kender markedet som har lavet transaktioner. Så.  
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Michaela: Men hvilke elementer vurderer du så er de vigtigste når du så har den her dagsværdi og 

så skulle sige to ting der i hvert fald er de essentielle at overveje, hvad ville du så sige er de to 

vigtigste at få styr på.  

Jesper: Altså i forhold til hvordan man fastsætter dem? 

Michaela: Ja, eller når du skal ind og vurderer en ejendom hvad vil du så allerhelst være helt sikker 

på? Hvis du ikke må sige pengestrømme og forrentningskrav fordi så har du- 

Jesper: Så har jeg afkast. Det er svært at komme uden om leje og afkast, vil jeg sige, fordi det er 

selvfølgelig man skal sikre sig- 

Michaela: men der- altså selve indtægterne man måske kan få og så afkastet? 

Jesper: Ja, det handler om at sikre sig at man har lavet en vurdering der svarer til markedet, og det 

vil jo være at sige er lejen markedskonform, er det den korrekte leje der er lagt i jorden her, og hvad 

har der været af transaktioner som underbygger afkastniveauet her.  

Michaela: Nå men så det var også altså det jeg gerne ville høre noget om, men det var mere – det er 

de to I bruger, hvad hedder det, forholdsmæssigt mest energi på? 

Jesper: I rapporterne der vil det være det, som- altså vi har et langt lejeafsnit, altså, man kan kalde 

det  lejeforhold, der både tager stilling til markedslejen og uopsigeligheden og mulighed for 

markedslejeregulering osv. altså i henhold til de lejekontrakter der nu er. Og så har vi også et langt 

afsnit om investorernes afkastkrav. 

Michaela: Men er vurderingsrapporterne sådan- altså unikke, altså selvfølgelig måske med 

standardiserede overskrifter, men ellers så-  

Jesper: Ja, der er standardiserede overskrifter som gør at vi kommer igennem- 

Michaela: det man- I vurderer man skal. 

Jesper: Ja. Men derudover så er de unikke. 

Michaela: Er det nogen særlige altså standarder for en erklæring I giver eller er det jeres helt 

unikke? 

Jesper: Altså den er bygget op sådan at den indeholder de elementer fra Richs Redbook som den 

siger at rapporten nu skal indeholde, sådan at vi både har sådan- der er selvfølgelig nogle 

fuldstændig standartafsnit hvor vi erklærer vores uafhængighed og habilitet osv. og så er der de 

mere individuelle afsnit for den enkelte ejendom altså netop hvor man gennemgår lejeforhold og 

gennemgår ejendommens driftsomkostninger, hvad er lejer betalt og hvad er udlejer betalt og 

hvordan adskiller det sig fra markedet, er det markedskonformt-  

Michaela: Okay, så det er egentligt et helt unikt produkt I laver til sidst. 

Jesper: Selvfølgelig med nogle enkelte standardafsnit i forhold til- 

Michaela: Jamen det vil det jo være når der er…  
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Jesper: Jaja, og ansvarsfraskrivning og sådan noget halløj, men altså i forhold til selve ejendommen 

så er det forholdsvis unikt. Hvis vi er heldige så kan vi genbruge noget fra en gammel rapport, men 

i langt de fleste tilfælde så er det at starte fra bunden. 

Michaela: Så bare lige det sidste spørgsmål her, altså i forhold til nu har du både Richs og IFRS der 

giver nogle brede rammer, altså synes du der mangler noget mere standardiseret hvor man siger, det 

er det her I skal gøre, og det er den her model I skal anvende, eller er du glad for den subjektivitet 

det alligevel tillader at man får de frie rammer? 

Jesper: Ja det er jeg i den forstand at jeg tror det er for svært at lave en, nogle retningslinjer der 

beskriver sådan på europæisk plan eller på verdensplanen nærmest, der beskriver hvordan 

ejendommen skal værdiansættes, fordi der er bare forskellige metoder for det ene og det andet, i de 

enkelte lande. Altså bare sådan noget som arealopmålinger, det er jo forskelligt fra- 

Michaela: indvendige – udvendige mål- 

Jesper: Ja, præcis, det- betaler man leje af- altså her i Danmark der betaler man leje af sine 

bruttokvadratmeter inklusiv vægge, ydervægge osv. og andre steder betaler man kun af det areal 

som man kan måle op her indvendigt, altså ikke engang de indvendige vægge bliver talt med, så 

sådan noget gør at det vil være svært at lave et værktøj på tværs af- 

Michaela: Men det var mere for at opnå den der som de egentlig også foreskriver at det skal være, 

transparent sammenligneligt, så det var også mere om du mente det kunne lade sig gøre?  

Jesper: Det tror jeg ikke, også fordi i Danmark for eksempel der er man jo meget glad for førsteårs 

afkast modellen, og selvom man så lavede sådan et eller andet værktøj, så kunne det godt være at 

jeg kunne lave en rapport hvor man brugte det værktøj, men så vil der stadig være nogen der sidder 

og så siger men hvad svarer det så til i første års afkast, fordi det her kan jeg ikke rigtig forholde 

mig til. 

Michaela: hvis man nu sagde at nu var det lovagtigt ikke, og så var folk tvunget til det, men så var 

det så jo om man kunne ramme det retvisende billede, altså. 

Jesper: Ja, altså jeg tror det er svært at lave noget, også fordi netop som jeg sagde før, det der med at 

vi jo altid, vi bygger nærmest vores DCF ‘er op efter den enkelte sag fordi så kan vi nemmere 

tilrette DCF ‘en til den unikke sag, fordi ser vi nu på en boligudlejningsejendom, der udlejer til den 

lave OMK-leje, så kan man lave den der DCF-model, hvor man siger over femten-tyve år, så laver 

man den her, så har man fraflytningsrater og ting og sager, og istandsætter efter paragraf fem, 

stykke to af boligreguleringsloven osv. og det er jo en model som- den vil ikke have nogen relevans 

i andre lande for eksempel men den er nok så væsentlig for vores værdiansættelse af den type 

ejendomme, og tilsvarende hvis man ser på en nybygget ejendom, en nybygget 

boligudlejningsejendom som er opdelt i ejerlejligheder, lige i øjeblikket, eller, for nogle år siden der 

var den meget god case for rigtig mange investorer at købe sådan nogle typer ejendomme og så 

frasælge ejendomme enkeltvis efterhånden som de blev ledige og i de situationer skulle man så lave 

en frasalgscase når man værdiansatte ejendommen, fordi man kunne lave en førsteårs afkast som 

siger, når I køber den her nu, så får i et første års afkast på fire procent for eksempel, men den- og 

det giver så en eller anden given værdi, den værdi holder man så op imod en frasalgscase hvor man 

siger, over de næste ti år eller noget i den retning så forventer vi så og så meget fraflytning og 
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fraslag af de enkelte lejligheder i år det og det og det, og har lidt istandsættelse og refusion af 

depositum løbende også og ja og noget relancering af lån efterhånden som lejligheden bliver 

frasolgt osv. og det giver så at med den værdi vi beregnede førsteårs afkast får vi så en IRR af vores 

investerede kapital på så og så meget. Så altså jeg tror i forhold til at vi har bare sådan nogle unikke 

beregningsmetoder som man er nød til at bruge på forskellige situationer som det vil være voldsomt 

svært at få standardiseret på tværs af lande 

Michaela: Nå men det var også bare om du mente det kunne være en mulighed? 

Jesper: Ja, jaja, det- jeg er skeptisk over for det i hvert fald. 

Michaela: Men har I- nu var det bare fordi du sagde det der med omlægning af lån- Har I 

finansieringen med i jeres DCF model?  

Jesper: Som udgangspunkt ikke.  

Michaela: Det var også det jeg kunne læse mig til. Men nu hvor du lige sagde det, så tænkte jeg. 

Jesper: Vi kan tage det med som sådan en tjekberegning, for at sige at værdien her, som er en 

kontantværdi, hvis man så under de og de forudsætninger med at man kan finansiere for så og så 

meget så giver det så en egenkapital forrentning på det og det, så det er mere som- altså vi laver det 

som en tjekberegning på- 

Michaela: Ja okay, men det kan der vel også være en sælger eller en køber der kunne være 

interesseret i jo- 

Jesper: Jaja, helt bestemt, altså det giver god mening at have det med, det giver rigtig fin mening at 

have det med, men det er selvfølgelig ikke, vi laver ikke- 

Michaela: Markedsdeltager må være lidt svær at vurderer hans ønsker for finansiering 

Jesper: Ja altså det jo også det, altså fordi man skal ikke baserer den 100 procent på den type 

vurderinger fordi der vil være meget forskelligt hvad folk kan låne til og-  

Michaela: Okay, jeg skulle bare lige være sikker når du sagde det. Men så tror jeg at det var det, så 

stopper jeg lige det her igen. 
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Interview: Analytiker Brian Thorngaard Christensen d. 18. august 2016  

Michaela: Ja, jamen i hvor mange år har du arbejdet som analytiker, og hvad er dit kendskab til 

selskaber der har ejendomsinvesteringer som hovedaktivitet? 

Brian: Ja nu har jeg arbejdet I 7 år som analytiker nu, og kendskabet det er vel højt – jeg sidder med 

rigtig mange ejendomsselskaber hvert år. 

Michaela: Ja. Hvor ofte er Nykredit ude og besigtige de ejendomme som indregnes i regnskaberne 

til dagsværdi, og anvender I valuarer til at opgøre dagsværdien, hvis I er ude og besigtige dem? 

Brian: Som hovedregel så er vi ude og besigtige de ejendomme der skal belånes. Hvor mange det 

end er, det har jeg ingen ide om.  

Michaela: Nej. Okay, men I er ude og se dem i låner- altså, der bruger i kun-  

Brian: Ja, vi tager selv ud og hvad det hedder, vi har jo selv et valuar korps der tager ud og, hvad 

det hedder, værdiansætter alle ejendomme.   

Michaela: Okay. Så selvom at selskabet har et regnskab der også skriver at de har brugt valuar så er 

I selv ude også-  

Brian: Ja, hvis der skal lånes penge i det, så er vi. 

Michaela: Okay, der stoler I ikke på, altså der giver regnskabet ikke nok-  

Brian: Nej det kan du ikke, altså det er noget med realkreditloven, hvis du skal give lån i noget så 

skal du være ude og værdiansætte det. Uden at jeg kan de love, men altså det er det. 

Michaela: Okay, og så på baggrund af din erfaring med ejendommen og dine analyse af dem, hvilke 

fordele ser du så ved at man kan værdiansætte dem til dagsværdi? 

Brian: Jamen der kan vi stole mere på at de er retvisende, altså i den forstand at så er det ikke fem år 

gamle oplysninger eller til kostpris hvor vi så skal sidde og tænke på, hvor gammel er ejendomme 

så osv. Det er en stor fordel. Men det hænger også især meget sammen af om regnskaberne er 

revideret eller ej, fordi vi sidder med rigtig mange klasse B regnskaber, hvor det ikke er revideret og 

det er alt muligt hjemmelavet hø, og så begynder værdiansættelsen at blive som ledelsen nu selv 

mener at den er, og så er det jo, det er teoretisk set også markedsværdi, men den er vi sådan lidt 

mere, hvad skal man sige, konservative over for, i stedet for hvis der er revideret for eksempel, 

ikke?   

Michaela: Jo. Men hvis I har en hvor det så, altså I skal belåne dem, hvis det ikke er revideret, gør I 

så nogle andre handlinger, altså nu siger det er udvidet gennemgang eller assistanceerklæring, og de 

har indregnet til dagsværdi, gør I så noget andet i forhold til at det er revideret? 

Brian: Nå men nu siger du belåne dem, det ved jeg jo ikke, jeg sidder ikke med selve belåningen, 

jeg sidder kun med analysen af regnskabet der ligger bagved. Men jeg ved at når vi skal belåne 

ejendommen så kommer der en, hvad det hedder, en af vores valuarmæglerer ud og vurderer. 

Michaela: Okay. Nå men jeg tænkte mere når du så har de der grader af sikkerhed på regnskabet, i 

er jo mest trygge ved revision jo, gør I så noget mere hvis der ikke er revision på det I analyserer? 
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Brian: Ja. Altså det er vi jo nød til. Vi kan lave lidt mere følsomhedsberegning end vi plejer at gøre, 

eller også generelt så skriver vi bare at regnskabet er ikke revideret, så der er en større usikkerhed i 

den analyse vi kommer med. Så vi gør læser opmærksomhed på at det ikke er lige så godt det vi 

leverer.  

Michaela: Hvordan tester I følsomheden af de oplysninger I får givet i en årsrapport? 

Brian: Ja vi har nogle følsomhedsberegninger i sådan en tabelgenerator vi bruger når vi sidder og 

analyserer, det svarer til en lommeregner vi opsætter specielt til formålet, og der er et af målene 

sådan helt banalt, hvor meget skal ejendommen falde i værdi før egenkapitalen går i nul. Ikke 

særligt avanceret men det giver en meget god tommelfingerregel om hvor tæt er på det, og så har vi 

selvfølgelig den helt normale følsomhedsmodel som revisorerne også bruger, med ejendommen 

tager op til et afkast, der bruger vi så bare bogførte værdier på seks procent og hvad sker der hvis 

den stiger med én procent eller falder med én procent, hvor meget falder egenkapitalen med og 

hvornår går den i nul. Den sidder vi også at regner på. Og der får vi så bare som regel nogle helt 

andre tal end dem som blev oplyst i regnskaberne fordi vi kigger udelukkende på de bogførte 

lejeindtægter og omkostninger til ejendommen, vi er sådan set ligeglade med fremtid, markedsleje 

og sangen fra de varme lande, for det er ikke altid at det ender i regnskabet.    

Michaela: Så I tager egentlig kun det der er nu på balance- eller hvad I ser?  

Brian: Ja, lige præcis. 

Michaela: Okay. Det retvisende billede som man prøver at opnå, er jo teoretisk, det er jo en hel 

teoretisk målsætning man har- mener du det er muligt at opnå? 

Brian: Ja helt sikkert. Men også bestemt mulig at afvige. Det kommer an på som 

regnskabsaflægger, nu jeg selv gammel revisor, hvad du har lyst til at vise jo. Og der er problemet 

at så snart du kommer over i et der ikke er revideret, bare opstillet og review osv. så begynder det at 

sejle lidt med værdierne, ikke? 

Michaela: Jo. Men du mener at du får værktøjer via de der nu kender du så revisionsstandarderne, 

men at de giver dig værktøjer og hjælpemidler nok til at man kan opgøre den her dagsværdi som er 

retvisende?  

Brian: Nu er jeg ikke klar over hvad du spørger om? 

Michaela: Nå men det var mere det der med det revisende billede, det er jo sådan et skøn. 

Brian: Jaja, det tror jeg godt revisor kan komme i nærheden af, altså hvis du følger reglerne og gør 

det ordenligt så er jeg klar over det, det gør de helt sikkert – men der er bestemt mulighed for når 

det ikke er revision at det kan fravige. Du kan bare se sådan en ting som udvidet gennemgang, du 

bruger det på handels virksomheder og så er der pludselig ikke revision af varelager og debitorer og 

mange gange så er det en stor del af hele balanceværdien. Og så kan vi ikke rigtig bruge den 

påtegning til noget.   

Michaela: Så I egentlig ikke særligt glade for at man går ned i standard, eller, krav? 

Brian: Nej. Selvfølgelig kan du godt se at nogle små virksomheder giver det ikke den helt store 

mening. Det er jo lidt… 
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Michaela: Nu ved jeg ikke om du sidder med børsnoterede selskaber men jeg har jo taget 

udgangspunkt i teorien fra IFRS13 som er de internationale regnskabsstandarder, men de har gjort 

en masse i 2013 og det har den nye årsregnskabslov der også lige er kommet om, især med notekrav 

og oplysninger i regnskabet som regnskabsaflægger skal oplyse; er det noget I har kunnet mærke 

som analytiker at der er kommet flere informationer om de ejendomme der bliver indregnet? 

Brian: Ej altså det er sådan en lille del af de kunder vi ser, 80 procent af de kunder vi ser, det er 

klasse B selskaber.  

Michaela: Ja okay. Jamen det var også bare lige, men bare det der med opl- det øgede krav til noter, 

det har I så ikke nået at opleve endnu? 

Brian: Nej jeg har ikke oplevet at jeg kunne mærke forskel.  

Michaela: Nej, Hvilke informationer om investeringsejendomme skal du bruge for at kunne 

analyserer dagsværdiopgørelsen? Eller bruger I kun jeres egen valuarvurderinger, altså når du 

sidder som analytiker- 

Brian: altså hvis jeg ikke laver følsomhedsberegning hvor jeg bruger de regnskabsmæssige bogførte 

tal, jamen så kigger jeg på hvad vores valuar har opgjort ejendommen til og så er det det jeg 

sammenligner med den værdi der står i regnskabet. 

Michaela: Jamen hvad noter skal du bruge for ejendommen, ud over at der kun står et aktiv på 2 

millioner, eller hvor der står at det er en ejendom, hvad for nogle informationer skal du bruge for at 

kunne lave en analyse- 

Brian: Altså hvis jeg skulle lave en rigtig god analyse af en ejendom, og det er jo sjældent, så kunne 

man jo henvise til Jeudan eller nogen af de store, så skal du jo vide hvad det er for en type ejendom, 

er det erhverv, bolig, butik, hvad deres gennemsnitlige løbetid på lejekontrakter er, hvor lange er de, 

hvor stor en del af lejen skal genforhandles til næste år, men det er jo en lille bitte bitte smule af 

regnskaberne der kan opfylde det, det er vist kun de store børsnoterede der har mulighed for at- 

Michaela: men jeg tænker mere, hvis du ikke kender kundens forrentningskrav de har fastsat 

værdien med, hvis det ikke er oplyst, kan I så stadig godt være inde og forholde jer til tallene? 

Brian: Det kan vi godt, for hvis ikke de ikke oplyser det så tager vi selv ud fra en bortført og så 

putter vi det ind i vores følsomhedsberegning, og så får du et afkast, så kan du sige på baggrund af 

bogført værdi så ser det ud til at den er bogført til et afkast på fem procent eller hvad det nu er, og så 

kan man slå op i de forskellige rapporter, okay hvad siger vi så afkastkravet for det her område 

burde være og så kan man forholde sig lidt til det.  

Michaela: Okay, så går I ind og ligesom henter markedsdata?  

Brian: Ja, så kører vi igen følsomhedsberegning og siger okay ligger vi meget tæt på eller ligger vi 

meget lavt i forhold til, så må man sige så er der nok usikkerhed i, hvad det hedder, i værdien af de 

her ejendomme.  

Michaela: Okay, for de der øgede krav der vil komme nu til noter de skulle netop også hjælpe 

regnskabsbrugere med bedre at kunne gennemskue hvordan den her dagsværdi er opgjort altså 

hvilke model, hvilke forudsætninger, hvilket leje har man brugt.   
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Brian: Det vil det også gøre når vi får dem. Men det er ikke noget jeg har set. 

Michaela: Nej altså og I har jo godt kunne lave analyser, så har man bare fundet værktøjer for det. 

Brian: Så har du fået- du har gjort det indirekte.  

Michaela: Så hvis du så ikke har så mange informationer så er der så ikke så meget subjektivitet, 

men hvordan forholder I jer til hvor subjektive kundernes opgørelser er? Det var dernede omkring 

spørgsmål nummer ti. 

Brian: Ja, men jeg sidder bare og tænker hvordan jeg skal svare på det fordi igen, det er helt 

afgørende på om der er revision eller review eller hvad det er, for vi ved jo godt er det bare opstillet, 

ikke, jamen så kan revisor banke hoved ned i, hvad det hedder, i bordet og tage sig til hoved men 

det er sådan lige meget for kunden kan stadig godt se den her gamle slidte ejendom er 2 millioner 

værd selvom den kun er 5- ja. 

Michaela: Og så tager i ud og laver jeres egen?  

Brian: Hvis den skal belånes så bliver den vurderet. Og ellers så hvis det er en portefølje og den 

måske ikke har været forbi der endnu og det bare er os der skal lave en analyse umiddelbart, så vil 

vi måske skæve til hvor ligger ejendommene, hvad er det for noget – altså igen, tage den indirekte 

metode, hvilke afkastkrav har vi, synes vi det giver mening i forhold til denne her, den her måde det 

ser ud på.   

Michaela: Så I ville blive glade hvis I fik nogle flere oplysninger? 

Brian: Ja det ville være rigtig dejligt. 

Michaela: Ja for det er jo også det man håber på at det kunne blive lidt mere gennemsigtigt, så man 

som regnskabsbruger lidt bedre fornemmer hvad kunden har-   

Brian: Ja, altså jeg synes det er et rigtigt dejligt tiltag, fordi vi som regnskabsbrugere de har jo bare 

fået, vi er ikke blevet godt behandlet de sidste mange år. Regnskaberne er blevet lempet og lempet 

og de ekstra oplysningskrav der er kommet det er omkring hvor mange cykelskure og hvordan de 

nu opfylder CSR, ja det er simpelthen spild af tid, vi bladrer bare forbi det. Det har ingen 

informationsværdi overhoved. Så det, jeg synes det er et rigtig godt tiltag. 

Michaela: Hvis det lykkedes. Ja for det er jo et eller andet sted også for regnskabsbruger, man 

aflægger regnskabet, så det er sjovt at det er så lidt krav, eller så lidt gennemsigtighed   

Brian: Ja, men jeg synes det er meget sjovt, jeg synes det skægt at når man tager sådan et dansk 

klasse b regnskab og så får sådan et tysk lille tilsvarende selskab der er noter på alt. Og på det 

danske der kan du ikke engang se omsætningen altså eller hvilken kapitalandel de ejer nu, så det er 

helt fantastisk, ikke? At der skal være så stor forskel.  

Michaela: Så var der bare lige her, nu også efter boligboble og lidt finanskrise, hvordan forholder I 

jer til at kunden har taget højde for det i jeres opgørelse, eller hvordan analyserer I på det, altså hvad 

data bruger I og hvordan indregner I det når I laver jeres analyse? 

Brian: Det spørgsmål kan jeg simpelthen ikke svare på.  
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Michaela: Nej. Men når I så, hvis man nu vender det lidt om, forrentningskravet det har jo også 

ændret sig meget bare på de sidste ti år, hvordan er I så inde og sige at nu accepterer vi at et 

forrentningskrav på fem er acceptabelt i forhold til ti eller to. 

Brian: Jamen typisk gør vi det, at hvis vi sidder med en analyse og finder ud af okay nu synes jeg 

det her ser galt ud eller noget, så kan det være jeg ringer over og får et reality check i vores 

vurderingsafdeling og siger hej Jakob, for eksempel, jeg har en ejendom sådan og sådan, den ligger 

der og der, hvad siger du til det? 

Michaela: Okay, så tager I den, den vej. Det var mere hvordan I får indarbejdet de der forhold uden 

at man bare siger nu er to procent okay.  

Brian: Nej nej, vi kigger ud af vinduet og spørger dem der ved bedre end os. Det er den måde vi gør 

det på. 

Michaela: Ja for der må I jo også virkelig opleve at nogen har haft nogle voldsomme stigninger i 

deres dagsværdier.  

Brian: Ja, og så kan man ryste lidt på hoved af det og det får de stadigvæk. Der kommer stadig 

nogle mærkelige ting. Det mest fascinerende er at man kan finde steder hvor de mener at der er 

lejligheder og kontorlejemål der er mindst lige så interessante som hvis de ligger i central 

København, kan du finde rundt omkring i landet, det synes jeg er ganske underholdende.    

Michaela: Ja, der er nogen der ser muligheder. Ja, men så bare lige sådan her til sidst, hvad ser du 

som de største udfordringer i forhold til de her dagsværdier som analytiker? 

Brian: Den største udfordring det er vel at de kan bliver for subjektiv og for positive, altså, ja, især 

der hvor de kommer hen og der ikke er revision af dem, hvor folk de så selv kan vælge. Altså jeg 

har selv med revision set i 2009, der var der et selskab der have indarbejdet forventede fremtidige 

salgspriser om tre år af en kæmpestor ejendom, hvor man bare sad og rystede på hoved selvom der 

var revisionspåtegning og tænkte det er helt gak det der.  

Michaela: Så det er en af de største udfordringer, det er den subjektive holdning til hvad folk 

egentlig- 

Brian: Ja for der er mange entrepreneurtyper, de er jo rigtig gode til at sige åh vi har de her gode 

planer og vi er sikre på vi kan bygge det her fantastiske byggeri ud til vandet og så får vi lejere ind 

der vil betale lidt- vi er helt sikre på vi har allerede en lejer der har skrevet under og synes at det er 

fantastisk, og så ser revisor at der er underskrevet en lejeaftale, super, den tager vi, ikke? Uden 

måske at finde ud af at den der lejer måske ikke lige var så god til det her, og så var lejeren der 

alligevel ikke tre år senere når huset det var færdigt, vel?  

Michaela: Nej okay, så det ligesom der, og dem vil du altid vurdere at de vil være der, de 

udfordringer?   

Brian: Ja.  

Michaela: Vil du nu synes at det gav mening at man lavede en meget mere standardiseret model til 

at opgøre de her dagsværdier, så I var meget sikrere på at det er altid den her model de bruger? 

Brian: Ja, det ville være fantastisk. Al standardisering er godt.  
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Michaela: Vil du mene at det var muligt at man så stadig fik det retvisende billede hvis man lavede 

den der standardiserede? 

Brian: Det har jeg ingen ide om. Det må være noget man må regne bagud til når man har lavet en 

masse forsøg.  

Michaela: Okay. Ja, men det er jo netop det der skøn om hvordan man kan standardisere skøn jo, 

der er det svære spørgsmål. Okay, nå men det var også bare lige lidt om hvad jeg ville høre.  
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Bilag D – Udvikling i den 10 årige statsobligationsrente fra 2000 til 2016  

http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 

 vælg ”10 årig statsobligation”  vælg ”2000M1 til 2016M8”  vælg kurvediagram  

 

 

 

 

Bilag E – Den 10 årige statsobligationsrente pr. 31.12.2015 

http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 

 vælg ”10 årig statsobligation”  vælg ”2015M12  

 

 

 

 

http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0
http://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0
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Bilag F –Den gennemsnitlige årlige inflation i procent fra 2006-2015 

År  Gennemsnitlig årlig inflation i % 

2006 1,9 

2007 1,7 

2008 3,4 

2009 1,3 

2010 2,3 

2011 2,8 

2012 2,4 

2013 0,8 

2014 0,6 

2015 0,5 
  

Sum 17,7 

Pr. år 1,77% 
  

Kilde: 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&

MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0  Vælg perioden 2006 – 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/define.asp?PLanguage=0&subword=tabsel&MainTable=PRIS9&PXSId=135366&tablestyle=&ST=SD&buttons=0
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Bilag G - DCF-modellen  

 

 

 

Forudsætninger for DCF-modellen    

Årlig leje pr. kvm. 900 kr. 

Antal kvm. 2.000 kr. 

Sats for vedligehold pr. kvm 55 kr.  

Tomgang budgetperiode 4,2% 

Tomgang terminalperiode 4,0% 

Antal gamle p-pladser 50 

Antal nye p-pladser 14 

Pris pr. p-plads pr. år  6.000 kr. 

Forrentningskrav % 7,25 

Inflation % 1,77 

Diskonteringsrente  9,02 

Forrentning deposita % 2,00 

Måneders deposita 3 

Administration % 1,50 
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Bilag H – Den afkastbaserede model  

Alle tal i kr. 

  
FASE 1 kr.  

Årlig lejeindtægt  1.800.000 

Andre indtægter (oprindelige parkeringspladser) 300.000 

Indtægter i alt 2.100.000 
  

Driftsomkostninger -50.000 

Administrationsomkostninger -27.000 

Løbende vedligehold  -110.000 

Omkostninger i alt -187.000 
  

Nettodriftsafkast 1.913.000 

 

  
FASE 2   

Nettodriftsafkast  1.913.000 

Forrentningskrav 7,25% 

Beregnet dagsværdi før reguleringer 26.386.207 

 

  
FASE 3  kr.  

Fradrag for tab af lejeindtægt på ikke udlejede lokaler  -1.017.807 

Fradrag for udlejers andel af tomgangsomkostninger -224.184 

Tillæg for forrentning af deposita 119.049 

Fradrag for udgifter til planlagt vedligehold -711.469 

Tillæg for indtægt vedr. 14 yderligere parkeringspladser 1.009.644 

Beregnet dagsværdi  25.561.440 

 


