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English Summary
Because of the historical impact, the real estate industry has had on previous financial crises in

Denmark and abroad, I have written this thesis.

The thesis will try to identify how to ensure that the main users of Danish investment property

companies’ annual reports achieve a sufficient level of information to find recognition of investment

property fair, which are the main and overall issue and topic of the thesis.

To conclude the thesis main problem, the thesis will search for answers to a series of survey questions

where a respond has been deemed necessary to conclude on the overall issue.

The thesis includes a description of how the legislation is designed and purpose of the applicable law,

including the actual requirements for the Danish investment property companies' annual reports,

including the recognition, measurement and supportive information.

The thesis also includes an analysis of how the Danish investment property companies today use the

by law applicable rules, including the recognition and measurement method used. On the basis of an

analysis of the content of the Danish investment property companies' annual reports, the thesis will

also include, an analysis of which of the users of these companies’ annual reports, who can be termed

as main users.

The thesis includes a series of interviews with representatives of the main user groups, including an

investor and owner, an auditor and a real estate broker.

The thesis’ conclusion, which is based on the thesis drew analyzes and interviews, show that the main

users of the annual report for Danish investment property companies’ has far more disclosure

requirements for investment property companies' annual reports, than has been required by the current

legislation reviewed. Because of that, the law should be adjusted, so that it fully meets the main users

of the annual reports requirements for information to assess the recognition of investment properties’

in the Danish investment property companies' external annual report for fair.

In the end the thesis will include a perspective which accounted for three different changes in the

approach for the thesis which might have affected the thesis overall conclusion.
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Indledning

Baggrund
Vi har i 2007 og årene efter oplevet en finansiel krise nationalt og globalt, som oprindeligt opstod

ved et fald i det amerikanske ejendomsmarked.1 Det resulterede i, at flere banker i USA krakkede, og

efterfølgende fulgte banker og ejendomsmarkeder i resten af verdenen, i takt med at krisen spredte

sig.

I Danmark opleve man den finansielle kriser ved blandt andet, at en række af landets banker gik

konkurs, som følge af store tab på udlån, i særdeleshed til ejendomsspekulanter.2 Af krakkede banker

kan eksempelvis nævnes, Roskilde Bank, Max Bank, Amagerbanken m.fl.

En række af landets største ejendomsmatadorer fra før finanskrisen, og den tidlige finanskrisetid, faldt

under krisen, i form af konkurser både personlige og med deres respektive investeringsselskaber.

Disse ejendomsværdier var opskruet som følge af intern samhandel mellem ejendomsspekulanterne.

Ejendomsspekulanterne kan enkeltvis og samlet have haft en betydelig medvirkende årsag til

finanskrisen, da de opskruede værdier bagvedliggende var blevet finansieret af danske såvel som

udenlandske banker og realkreditinstitutter.3

Troværdigheden og tilliden til de danske ejendomsmatadorer og –investorer, kan unægtelig være

påvirket af baggrunden for den finansielle krise. Derved er der en stigende generel og almen interesse

for hvilke forudsætninger ejendomsinvestorer ligger bag deres værdiansættelser i forbindelse med

indregning i danske virksomheders regnskaber, samt herunder når de skal have finansieret disse

værdier og investeringer.

Metoderne til at skrue på værdierne af investeringsejendomme i årsrapporter og rapporteringer er

mange, det er i Danmark forskelligt hvilke oplysningskrav der stilles til årsrapporterne, herunder som

følge af størrelse samt valg af værdiansættelses metode. Men giver de krævede oplysninger så

sikkerhed for at værdierne er pålidelige, retvisende og korrekte? Hvem spiller en rolle i dette marked,

og hvordan er deres indflydelse på lovgivning og gældende praksis?

Tilbage 19. oktober 2015, blev der i erhvervsankenævnet stadfæste en afgørelse i en sag omkring en

virksomheds ret til at indregne sine investeringsejendomme til dagsværdi. Sagen gik i grove træk ud

1 http://www.dors.dk/oevrige-publikationer/kronikker-artikler/boligmarkedet-krisen
2 http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-57559223%3Ase-alle-de-krakkede-danske-banker.html%252C
3 Bøger – Andre folks penge ”Historien om den danske finanskrise” – Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg, 2014 –
Millardærklubben – Birgitte Erhardtsen - 2013
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på, at virksomheder i årene 2008 - 2012 ikke havde foretaget værdireguleringer til dagsværdi,

hvorefter der i 2013 var sket en opskrivning, til en dagsværdi på 74 mio. kr. mod en indregnet

dagsværdi på 52 mio. kr. i årene 2008 – 2012. Afgørelsen faldt på, at der var manglende kontinuitet

samt det, at værdien ikke kunne underbygges pålideligt. Afgørelsen var at virksomheden skulle

indregne ejendommen i 2008 – 2013 til kostpris med fradrag af afskrivninger, udbedring skulle ske

ved at genindsende ny revideret årsrapport for 2013.4

Afhandlingen vil fokusere på interessenternes oplysningsbehov i årsrapporter for at kunne vurdere

indregningen af investeringsejendomme for retvisende, herunder hvorvidt de gældende krav sikrer,

at disse oplysninger fremgår, alternativt hvordan disse krav bør ændres for at sikre at indholdet i

årsrapporterne er tilstrækkeligt for at interessenterne finder indregningen for retvisende.

Det har historisk set kun været tilladt for virksomheder med investeringsejendomme som del af sin

hovedaktivitet at indregne til dagsværdi, men dette er blev ændret ved en opdatering af ÅRL i 20155,

herefter kan alle virksomheder indregne ejendomme til dagsværdi uanset virksomhedens

hovedaktivitet, derfor er denne afhandling kun endnu mere aktuel og interessant som følge af en

forventet øget kritisk masse.

Problemformulering
Med udgangspunkt i afhandlingens baggrund er dens problemformulering formuleret således:

Hvordan kan det sikres, at regnskabslæser/-bruger har tilstrækkelig information til at finde den

indregnede værdi af investeringsejendomme i årsrapporter for retvisende?

Ovenstående problemstilling vil besvares gennem følgende undersøgelsesspørgsmål:

 Hvem er de primære regnskabslæsere og -brugere af årsrapporter for selskaber med

investeringsejendomme?

 Hvordan indregnes og måles investeringsejendomme i selskabers årsrapporter?

 Hvilke oplysninger kræves det af de primære regnskabslæsere og -brugere for at kunne

vurdere hvorvidt indregningen af investeringsejendomme er retvisende henset til de

forskellige indregningsmetoder?

 Hvilke oplysninger kræves af regnskabslovgivningen ved forskellige indregningsmetoder?

4 Erhvervsankenævnet – j.nr. 2015-4223
5 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-arsregnskabsloven--konsekvenser-for-
ejendomsvirks.html
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Problemafgrænsning
Formålet med dette afsnit er at klargøre den valgte afgrænsning i forhold afhandlingens

problemstilling.

Udgangspunktet for afhandlingen er investeringsejendomme, der afgrænses derfor for

domicilejendomme (IAS 16)6 og handelsejendomme (IAS 2).

Der afgrænses for gennemgang af årsregnskaber for virksomheder, hvor investeringsejendomme ikke

er del af hovedaktiviteten, da det vurderes sandsynligt, at disse virksomheder kan have særskilte

udfordringer hermed, samt risikoen for at disse vil påvirke og muligvis mudre konklusionerne,

såfremt der findes behov for ændringer og/eller tilpasninger til krav til oplysninger for

regnskabsbrugeres vurdering omkring retvisende billede, så vil dette behov være minimum ligeså

stort for virksomheder med anden hovedaktivitet, da der øjensynligt vil være en række andre

interessenter end hvad der typisk vil være for traditionelle investeringsselskaber.

Der afgrænses for berøring og behandling af gældsforpligtelser, herunder oplysninger, indregning og

måling heraf som vedrører investeringsejendommene, da fokus går på den indregnede værdi af aktivet

(investeringsejendommen) og ikke en vurdering af virksomhedens finansielle situation eller –forhold.

Der afgrænses fra revisors arbejde i forbindelse med erklæring om værdien, herunder det af revisor

udarbejde arbejde for at kunne afgive erklæringen, da meningen med afhandlingen ikke er at vurdere

om de indregnede værdier er retvisende, men derimod hvorvidt de angivne oplysninger giver

regnskabsbruger/-læser den tilstrækkelige viden til at finde værdiansættelsen retvisende. Da det

vurderes at revisor har oplysninger som ikke fremgår af årsrapporten som supportere dennes viden i

forbindelse med afgivelse af erklæring på de eksterne regnskaber, finder vi ikke dette forhold brugbart

i afhandlingens øje med.

Der afgrænses fra gennemgang og analyse af 2016 årsrapporter for selskaber med kalenderår som

regnskabsår, da det vurderes at der ikke vil være tilstrækkelige årsrapporter indberettet og dermed

offentliggjort vedrørende 2016 til at finde en gruppe af årsrapporter repræsentative.

Der afgrænses fra skattemæssig hensyn, og tages derfor ikke højde for koncernforhold eller lignende

som direkte eller indirekte kan påvirke det indregnede værdiansættelse af investeringsejendomme i

de eksterne offentliggjorte årsrapporter.

6 IAS – International Accounting Standards
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Der afgrænses for behandling af regnskabsreglerne i henhold til IFRS.7

Model- og metodevalg
Formålet med dette afsnit er, at redegøre for de anvendte metoder og modeller i forbindelse med

udarbejdelse af denne afhandling.

Afhandlingen har til formål at belyse problemstillingen gennem teori, empiriske- og praktiske

analyser af de grundlæggende regler for indregnings-, målings- og oplysningskrav, som indgår i den

danske regulering af eksterne regnskaber, med henblik på at konstatere hvorvidt disse sikrer

regnskabsbruger tilstrækkelig information til at kunne finde værdien af indregnede

investeringsejendomme for retvisende, og vurdere hvorvidt den er retvisende.

I afhandlingen anvendes en deskriptiv fremgangsmåde, som dels består af gennemgang, behandling

og beskrivelse af tidligere og nuværende gældende regler og love for indregnings-, målings- og

oplysningskrav i eksterne regnskaber efter årsregnskabsloven, for efterfølgende at vurdere hvordan

det anvendes i praksis samt hvorvidt det sikrer regnskabslæser i sin beslutningstagen og -stilling.

Når det er fundet relevant, eller på anden måde fremmer forståelsen, vil afhandlingens indhold

ligeledes blive suppleret med illustrationer eksterne som egen frembragte.

Dataindsamling og empirisk undersøgelse

Dataindsamling kan opdeles i kvalitative og kvantitative analysetekniker. Kvantitative tekniker

omfatter indsamling af tal- eller mængde data som er sammenligneligt og kvalitative tekniker

omfatter indsamling af alle andre former for data. 8

For at sikre troværdighed og empiri i afhandlingen, vil mit udgangspunkt være at indhente data fra de

danske investeringsejendomsselskabers årsregnskaber, udvælgelsen heraf er beskrevet i særskilt

afsnit. Den data vil blive suppleret af interview af personer som har en relevans i forhold til branchen,

som derved på den ene eller anden måde er interessant og derfor hovedaktuelle i forhold til at belyse

hvad regnskabsbruger/-læser forventer eller behøver og derved kan medvirke til en løsning af

afhandlingens problemstilling.

Metode for beskrivelse af teori

Første del af afhandlingen, vil være baseret på kvalitative data. Dataene skal benyttes til at opnå en

dybere forståelse og indsigt i afhandlingens problemstilling. Der vil hertil blive anvendt primært

7 IFRS – International Financial Reporting Standards
8 Den skindbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaben, 2008 – 4. udgave, side 27
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sekundær data, i form af beskrivelser fra fagbøger og anden undervisningsmateriale fra CBS, samt

lovsamlinger og publikationer fra landets største revisions- og rådgivningsvirksomheder, som

omhandler årsregnskabsloven og IAS 409 mv. Dataindsamlingen vil primært ske ved søgning via

internet og bibliotek.

Der vil som udgangspunkt blive anvendt videnskabelige og veldokumenterede kilder, som vurderes

at have den fornødne validitet10 i forhold til afhandlingens formål.

Metode for udvælgelse af virksomheder og årsrapporter

I afhandlingen vil der blive foretaget kvalitativt casestudie af udvalgte årsrapporter for

investeringsejendomsselskaber. Udvælgelsen af virksomhederne vil blive foretaget på baggrund af

en stratificeret udvælgelse.11 Udvælgelsesmetoden sikrer, at de virksomheder som undersøges passer

til formålet og er sammenlignelige, da udvælgelsen sker med fokus på blandt andet nøgle tal og –

informationer for virksomhederne, samtidigt vurderes de at være repræsentative for branchen.

Danske virksomheder kan aflægge deres årsrapporter efter Local GAAP12 eller IFRS. I Danmark er

Local GAAP den danske årsregnskabslov.

Der er ikke foretaget en opsplitning efter udvælgelsen er foretaget i forhold til begrebsramme. Det

skyldes at årsregnskabslovens regulering omkring værdiansættelse af investeringsejendomme læner

sig op af IAS 40. IAS 40 er en fortolkning af IFRS, derfor vurderes indregning og måling at være ens

og sammenlignelige. Derfor indgår i den udvalgte population både virksomheder som aflægger det

eksterne regnskab efter IFRS og efter ÅRL.

Afhandlingen er i øvrigt afgrænset fra yderligere behandling af IFRS, se mere under afgrænsning.

Data til brug for udvælgelse indsamles ved søgning efter nærmere specificerede kriterier på

www.businessinsight.dk. Her er det muligt at foretage søgning med udgangspunkt i virksomhedstype,

branchekode og regnskabs hoved- og nøgletal mv., søgekriterierne er nærmere specificeret nedenfor:

 Virksomhedstype – ApS’er, A/S’er

 Branche (hovedaktivitet) – 682040 Udlejning af erhvervsejendomme

9 IAS 40 Investeringsejendomme -
http://www.fsr.dk/Faglige_informationer/Regnskaber/Standarder%20og%20vejledninger/Standarder%20IAS/IAS%20
40
10 Den skindbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaben, 2008 – 4. udgave, side 83
11 Den skindbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaben, 2008 – 4. udgave, side 112
12 Generally Accepted Accounting Principes
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 Børsnoteret – Nej

 Balancesum – Mellem 200 og 500 mio. kr.

 Omsætning – Mellem 20 og 100 mio. kr.

 Alder – Minimum 6 år

Ovenstående søgekriterier, har til formål at sikre den bedst mulige population til anvendelse i

yderligere analyse for at kunne udtale sig om branchen som helhed. Der er taget udgangspunkt i

virksomheder med en hvis størrelse, men ikke de største, da det vurderes mere repræsentativt at tage

udgangspunkt i mellemstore investeringsejendomsselskaber. Derudover er der kun taget

udgangspunkt i selskaber med udlejning af erhvervsejendomme som hovedaktivitet henset til

foretaget afgrænsning.

Dataindsamling hertil er sket ved søgning gennemført fredag d. 30. december 2016.

Metode for interviews

Respondenterne til de i afhandlingen indeholdte interviews vil blive udvalgt på baggrund af en

stratificeret metode, da det ønskes at være respondenter med erfaring med eller i branchen, herunder

respondenter som han tilknytningsforhold til branchen som værende part i en primær

regnskabsbruger/-læser gruppe. Derved respondenter som alle på den ene eller anden måde er

relevante interessenter til de eksterne regnskaber.

Der er i afhandlingen foretaget en analyse af hvilke regnskabsbrugere som er de primære, og på

baggrund heraf fundet respondenter som på den ene eller anden måde repræsenterer disse

regnskabsbruger/-læser grupper.

Alle interviews er gennemført klassisk under fire øjne. Alle respondenterne har fået spørgsmålene på

forhånd, hvorved de har kunne forberede deres svar.

Kildekritik

Formålet med dette afsnit, er at foretage en kritisk gennemgang af de kilder som er anvendt i

afhandlingen til at underbygge dens indhold og konklusioner. Kritikken er underopdelt i kategorier

efter hvilke former for kilder der er tale om.

Der er tale om følgende kildetyper:

 Bøger

 Publikationer
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 Notater

 Artikler

 Afgørelser/domme

Bøger

Andre folks penge ”Historien om den danske finanskrise” – Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg, 2014

Niels Sandøe er journalist i graverredaktionen på Finans. Har gennem sin karriere seks gange været

nomineret til Cavlingprisen13 for journalistiske afsløringer og artikelserier. Niels Sandøe har fire

bøger bag sig.14

Thomas G. Svaneborg er erhvervskorrespondent på DR Nyhederne, og har tidligere været

reportagechef på Morgenavisen Jyllands-Postens erhvervsredaktion. Hans speciale er den finansielle

sektor. Thomas G. Svaneborg er uddannet journalist i 1991 og har fire bøger bag sig.15

De to forfattere har for bogen vundet Publicistprisen i 2014.16

Bogen går tæt på hvad der sket optil og i begyndelsen af finanskrisen, herunder konkret hvilket

indvirkning enkeltpersoner havde på bankernes fald, som bogen fastholder som den primære årsag

bag den finansielle krise i Danmark. Bogens kildeliste er præget af opsigtsvækkende god

dokumentation, i form af pressemeddelelser, breve, bøger, domme, stævninger, citater,

tingbogsattester, ejendomsvurderinger udarbejdet af erhvervsmæglere, diverse analyser og afgørelser

mv.

Baseret på forfatternes egen hæder som følge af bogen, herunder deres baggrund som journalister

inden for erhvervs- og finansmarkedet, samt den kildeliste der følger bogen, vurderes pålideligheden

høj.

Millardærklubben – Birgitte Erhardtsen – 2013

Journalist på Berlingske Business og forfatter af bogen ”Milliardærklubben” 17 Birgitte Erhardtsen er

en journalist der gennem årene har ændret sin journalistik, til ligeledes at omfatte romanskrivning,

dog hovedsageligt biografier og business stof.18

13 Danmarks mest prestigefyldte journalistpris - https://journalistforbundet.dk/cavling
14 https://politikensforlag.dk/niels-sandoee/a-0/398
15 https://politikensforlag.dk/thomas-g-svaneborg/a-0/397
16 http://mediawatch.dk/Medienyt/article7664481.ece
17 Udtalt begreb som definerede en gruppe af investorer omfattende Peter Forchharmmer, Mark Szigethy, Aldo
Petersen, Ole Abildgaard og Erik Damgaard m.fl
18 http://www.b.dk/foedselsdag/journalisten-der-aldrig-giver-op
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Hendes kendskab til Millardærklubben, som hovedsageligt omfatter, Erik Damgaard, Ole Abildgaard,

Peter Forchammer, Mark Szigethy og Aldo Petersen, bygger på faktuelle oplysninger og interviews,

Birgitte Erhardtsen har ligeledes skrevet en bog om Erik Damgaard, hvorfor hendes kendskab til ham

er endnu mere detaljeret.

På baggrund af Birgitte Erhardtsens baggrund og kendskab samt erfaring med det stof bogen

omhandler vurderes bogen at være skabt med udgangspunktet i at fortælle den underholdende og

skrækkelige historie om Millardærklubbens oprejsning og fald, herunder deres indvirkning på

bankernes fald. Bogen findes derfor meget pålidelig.

Finansiel Rapportering – Jens O. Elling - 2012

Jens O. Elling er professor ved Institut for regnskab og revision på CBS, og har siden 2000 udgivet

bøger indenfor revision, regnskabsregulering og -analyse mv.19

Grundet Jens O. Ellings mange årige interesse for faget, samt objektive skrive stil, gør at hans

faglitteratur findes meget pålidelig.

Den Skindbarlige Virkelighed – Ib Andersen - 2008

Ib Andersen har i perioden 1997 – 2013 udgivet intet mindre end 11 bøger, heraf dog 6 forskellige

udgaver af bogen ”Den skindbarlige virkelighed”, heraf endda en version på svensk.20

Ib Andersen er tidligere lektor ved CBS, på CBS’ institut for organisation. Hans baggrund som lektor,

og derved forsker inden for fagligt fag som organisation gør hans udgivelser har et præg af

troværdighed over sig.

Publikationer, notater og artikler

Publikation – Beierholm Guide til ny årsregnskabslove – Beierholm – beierholm.dk

Beierholm er en af Danmarks største revisionsvirksomheder med 26 kontorer og over 980 ansatte.21

Deres publikationer baseres på en eller flere af deres ansattes undersøgelser og tolkning af gældende,

kommende eller foreslåede love og regler. På baggrund af deres håndtering af publikationerne

vurderes de for meget troværdige.

Denne publikation er baseret på Beierholm’s gennemgang af den ”nye årsregnskabslov”, herunder

hvordan relevante parter skal forholde sig til de overordnede ændringer der er til gældende lov.

19 https://gad.dk/Jens%20O.%20Elling
20 http://research.cbs.dk/da/persons/ib-andersen(d4480c6f-257a-4439-bb79-8489df84ffbd)/publications.html
21 https://www.beierholm.dk/om-beierholm/
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Publikation – Ny årsregnskabslov ændring på paragrafniveau regnskabsklasse B – Beierholm – beierholm.dk

Beierholm er en af Danmarks største revisionsvirksomheder med 26 kontorer og over 980 ansatte.22

Deres publikationer baseres på en eller flere af deres ansattes undersøgelser og tolkning af gældende,

kommende eller foreslåede love og regler. På baggrund af deres håndtering af publikationerne

vurderes de for meget troværdige.

Denne publikation er baseret på Beierholm’s gennemgang af den ”nye årsregnskabslov” på paragraf

niveau, herunder hvordan relevante parter skal forholde sig til de detaljerede ændringer der er til

gældende lovs enkelt paragrafer.

Notat – Ændringer til årsregnskabsloven – konsekvenser for ejendomsvirksomheder –

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskaber – pwc.dk

PricewaterhouseCoopers er verdens største, og en af landets største, revisions- og

rådgivningsvirksomheder. Deres notater baseres på en eller flere deres ansattes undersøgelser og

tolkning af gældende, kommende eller foreslåede love og regler. Notaterne knyttes op til enkelt

personer, som skal stå klar til eventuelle læseres spørgsmål og kommentarer, hvorfor det er en høj

prioritering at understøtte fagligheden i notatets indhold. På baggrund af deres håndtering af notaterne

vurderes de for meget troværdige.

Artikel – Boligmarkedet og krisen – De Økonomiske Råd – dors.dk

De økonomiske råd udgiver fagligt orienterede analyser og statistikker. De underbygger typisk deres

publikationer med grafer og lignende som er indhentet gennem behandling af kvantitativ data i form

af taldata og spørgeskemaundersøgelser. Grundet den proces der ligger bag De Økonomiske Råd’s

udgivelser vurderes de, som kilde at være meget troværdige.

Artikel – Se alle de knækkede banker – Tv2 Nyheder – nyheder.tv2.dk

Tv2 nyheder baserer typisk deres nyheder på interview og observationer både via øjenvidner eller

optagelser. Deres nyhed omkring de knækkede banker er baseret på fakta omkring krakkede banker

jf. offentlige registreringer, derudover baseret på observationer i forbindelse med det seneste krak da

artiklen er skrevet, som er da Tønder Bank overtages af Sydbank. På baggrund af Tv2 nyhedernes

måder at frembringe deres nyheder, vurderes de at være meget troværdige.

Artikel – Niels Sandøe vinder ny pris for erhvervsjounalister – Mediawatch– mediawatch.dk

Mediawatch er et branche blad under JP/politiken. Det omfatter primært nyheder omkring reklame-

og mediebranchen, herunder nyheder og artikler. Deres nyheder og artikler baseret på observationer

22 https://www.beierholm.dk/om-beierholm/
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og journalistiske undersøgelser. Til formålet, som er at understøtte en journalists pålidelighed

vurderes de meget troværdige.

Artikel – Journalisten, der aldrig gav op – Berlingske – b.dk

Berlingske er grundlagt i 1749 og er i dag en af landets ældste og største nyheds formidlere.23 Deres

aviser og nyhedsportaler omfatter primært nyheder, undersøgelser og statistiker. Deres nyheder og

artikler baseret på observationer og journalistiske undersøgelser. Til formålet, som er at understøtte

en journalists pålidelighed vurderes de meget troværdige.

Afgørelser og domme

J.nr. 2015-4223 – Erhvervsankenævnet

Afgørelser og domme er baseret på tolkninger af love og regler, tolkningerne er foretaget af landets

advokater og dommere. Afgørelser lægger præcedens for tolkning af regler og love, og derfor

vurderes afgørelser og domme for meget troværdige.

Afhandlingens struktur

Figur 1: Kilde: Egen tilvirkning

Et retvisende billede

Definition
Det retvisende billede er krævet af ÅRL24 jf. §11, stk. 1. pkt. 1.

23 https://da.wikipedia.org/wiki/Berlingske
24 ÅRL – Årsregnskabsloven
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Forudsætningerne for det retvisende billede i årsregnskaber, er oplistet i ÅRL § 13, stk. 1. pkt. 1 – 9,

og er som følger:

 Klarhed

- Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde

 Substans

- Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold

 Væsentlighed

- Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige. Anses flere

ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige skal de dog indgå.

 Going Concern

- Driften af en aktivitet formodes at fortsætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at

kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling

 Neutralitet

- Enhver værdiændring skal vises, uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse

 Periodisering

- Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de træffer, uanset

tidspunkt for betaling

 Konsistens

- Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold

 Bruttoværdi

- Hver transaktion, begivenhed og værdiændring skal indregnes og måles hver for sig, ligesom

de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden

 Formel kontinuitet

- Primo balancen for regnskabsåret skal svare til ultimo balancen for det foregående

regnskabsår

Regnskabsteori
Den regnskabsmæssige begrebsramme betegnes ofte som den finansielle rapporterings ”grundlov”.

Formålet er at sætte retningslinjer for udformning af virksomheders finansielle rapportering, således

at regnskabsbrugerne opnår viden til at basere sine beslutninger på.
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Formålet kan mere konkret defineres som:25

 Vejlede lovgivere og standardsættere ved udarbejdelse af det tekniske regelsæt

 Danne referenceramme for løsning af regnskabsproblemer, som ikke er løst af eksisterende

lovgivning eller standarder

 Forøge sammenligneligheden ved at reducere antallet af mulige alternative metoder og

konsistensen ved at benytte samme teoretiske fundament

 Modvirke indflydelse af enkeltpersoners særinteresse og politiske pres

 Reducere analyseomkostninger i forbindelse med løsning af tvivsspørgsmål

 Forøge regnskabsbrugerens tillid til og forståelse af årsrapporten

Begrebsrammen er opbygget ved normative regnskabsteorier. Teoriernes formål er at analysere

sammenhænge mellem mål og midler, med henblik på at opnå de mest optimale løsninger inden for

regnskab, som fører til bedst opfyldelse af mål.26

Begrebsrammen omfatter 2 regnskabsparadigmer, det præstationsorienterede og det

formueorienterede. Det præstationsorienterede paradigme betragter virksomheden som en

”transformationsproces”, hvorved virksomhedens driftsaktivitet måles i resultatopgørelsen. Det

formueorienterede paradigme har i modsætning til det præstationsorienterede paradigme fokus på

balancen, hvorved driftsaktiviteten indirekte måles via ”transformationsprocessens” indvirkning på

nettoaktiver og egenkapital.27

Præstationsorienteret regnskabsparadigme (kostpris modellen)

Det præstationsorienterede regnskabsparadigmes udgangspunkt i historiske kostpriser. Det primære

fokus er resultatopgørelsen i mens balancen er det sekundære. Grundlæggende for paradigmet er, at

illustrere den historiske indtjening, hvorfor resultatopgørelsen tillægges størst informationsværdi.

Det præstationsorienterede regnskabsparadigme, også kaldet kostpris modellen, er oprindeligt

forbundet med forsigtighedsprincippet. Transaktioner målt til kost- og salgspriser anvendes til at måle

de økonomiske konsekvenser af en periodes transaktioner kan defineres ved ”indtægter – udgifter =

overskud”. Da fokus ligger på at beskrive fortiden, eller den foregående periode, kan modellen

ligeledes defineres som deskriptiv. Princippet beskrives som forsigtighedsprincippet, da det bygger

på at indtægter ikke indregnes før de kan defineres som sikre. Indregning sker derfor normalt når en

25 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 196
26 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 195
27 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 80
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salgstransaktion er realiseret, som følge heraf fremkom realisationsprincippet, hvor indtægter først

indregnes når:28

 Der er stor sandsynlighed for, at de bliver realiseret i indbetalinger og

 Indtægterne er ”indtjent” (earned)

Når ovennævnte kriterier er opfyldt, hvorved indtægten kan indregnes, skal der ligeledes indregnes

ressourceforbrug medgået til at skabe indtægterne for samme transaktion som omkostning opgjort til

kostpris. Princippet kan også defineres som matchingprincippet, da ressourceforbruget eksempelvis

til produktion og salg af varer først udgiftsføres for tidspunktet for realisering af indtægten.29 Hvis en

afholdt omkostning vedrører en endnu ej realiseret salgstransaktion (manglende levering eller

lignende), skal ressourceforbruget afsættes i balancen indtil realisation, hvorved der sker

omkostningsførelse i resultatopgørelsen.

Formueorienteret regnskabsparadigme

Det formueorienterede paradigme har i modsætning til det præstationsorienterede paradigme,

balancen som det primære fokus, hvorimod resultatopgørelsen anses for at være det sekundære.

Paradigmet tager udgangspunkt i aktiverne, samt hvorledes disse bidrager med økonomiske fordele

for den fremtidige drift for virksomheden.

Efter det formueorienterede paradigme anses indtægterne for værende monetære værdistrømme til

dagsværdi, som fører til værditilvækst i nettoaktiver og egenkapitalen, alt imens omkostningerne

forringer nettoaktiverne og egenkapitalen. Den samlede vækst i virksomhedens nettoaktiver

fratrukket den samlede forringelse af nettoaktiverne vil i henhold til det formueorienterede paradigme

anses som totalindkomsten (nettovækst i aktiverne).30

Under det formueorienterede paradigme skelnes der ikke mellem urealiserede og realiserede gevinster

og tab, som følge af at virksomheden måler sine aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Den samlede

netto værditilvækst vil derved svarer til totalindkomsten.

28 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 101
29 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 103
30 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 147
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Forskellene ved præstations- og formueorienteret regnskabsparadigme

Hvor det præstationsorienterede paradigme anvender matchingprincippet, indgår princippet ikke i det

formueorienterede paradigme, det skyldes at princippet fokusere på sammenhæng mellem indtægter

og omkostninger i resultatopgørelsen og det formueorienterede paradigmes udgangspunkt er balance.

I forhold til investorer og regnskabsbrugeres informationsværdi, så ligger informationsværdien i det

præstationsorienterede paradigme hovedsageligt bagudrettet modsat det formueorienterede

paradigme som grundet fokus på dagsværdi af aktiver og forpligtelser hovedsageligt fokuserer

fremadrettet.

Udfordringen med det formueorienterede regnskabsparadigme, er at der påhviler ledelsen af

virksomheden en del ansvar forbundet med opgørelse af en række aktiver og forpligtelsers

dagsværdier. Eksempelvis kræver dagsværdiansættelse af ejendomme, at der udarbejdes

kapitaliserede værdiberegninger. Resultatet af beregningerne, altså den kapitaliserede værdi, opgøres

blandt andet på baggrund af et fastlagt afkastkrav for det enkelte aktiv. Såfremt at regnskabslæser

havde en anden forventning til fastsat afkastkrav samt tidshorisont for investeringen ville det have

medført en anden værdiansættelse af aktiver og dermed ville regnskabsbruges vurdering af

virksomhedens indre værdi (egenkapitalens værdi opgjort til dagsværdi) end den af ledelsen fastlagte.

Begge paradigmer er opbygget omkring princippet omkring det dobbelte bogholderi. Princippet giver

mulighed for at anskue finansielle resultater, herunder overskud (præstationsorienteret) og

værditilvækst (formueorienteret) ud fra en præstationssynsvinkel, som for det præstationsorienterede

paradigme er resultatopgørelsen og for det formueorienterede paradigme er balancen.31

Præstationsmålingen som anskues forskelligt, ved det præstationsorienterede paradigme er

præstationsmålingen bagud vendt, og opgøres ved at tage indtægter fratrukket omkostninger

indregnet i resultatopgørelsen, heraf får du overskuddet som er resultatet af transformationsprocessen.

Ved det formueorienterede paradigme er præstationsmålingen fremadrettet, og opgøres ved at tage

nettoaktiver ultimo fratrukket nettoaktiver primo, heraf får du totalindkomsten, som er udtryk for den

samlede værditilvækst virksomheden har gennemlevet med anskuelse over fremtiden.

Fremtidsorienteringen ses ved at aktiver og forpligtelser indregnes til dagsværdi, som er et udtryk for

hvad aktiver og passiver kan handles til med den udsigt og det syn på fremtiden som ligger pr. en

given dag.

31 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 147
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Da matchingprincippet ikke følges ved det formueorienterede paradigme, kan resultatopgørelsen

anses for værende en residual, baseret på de opgjorte dagsværdier af aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelsen vil da indeholder alle transaktioner som har med driften at gøre, samt alle

reguleringer af aktiver og forpligtelser forbundet med opgørelse af dagsværdier.

Det præstationsorienterede paradigme har til formål at præsentere virksomhedens historiske

indtjeningsevne i resultatopgørelsen, derved kan regnskabsbruger selv, ved egen prognose, vurdere

værdiansættelsen af virksomheden. Det formueorienterede paradigmes formål er at værdiregulere

aktiver og forpligtelser til dagsværdi, udgangspunktet er at nettoaktiverne ved dette paradigme er

udgangspunktet for en værdiansættelse og regnskabsbrugerens eventuelle egne skøn blot er

reguleringer til den opgjorte værdiansættelse af virksomheden.
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Præstationsorienteret paradigme

Den historiske kostprismodel

Formueorienteret paradigme

Dagsværdimodellen

 Præstationer

 Resultatopgørelsen primær (indtægter

måles til salgspriser og

ressourceforbrug til historiske

kostpriser)

 Transformationsproces

 Transaktionsbaseret (indtægter,

omkostninger, aktiver og forpligtelser

indregnes på baggrund af en

transaktion)

 Bagudrettet (historiske kostpriser)

 Matchingprincippet (indregning af

ressourceforbrug ”omkostninger” sker i

resultatopgørelsen efter

matchingprincippet

 Transaktionsbaseret måleattributter

(historisk kostpriser)

 Syntaktiske/semantiske balanceposter

 Informationsperspektiv

 Formue

 Balancen primær (overskud bliver målt som

fremgang i egenkapital primo i forhold til

egenkapital ultimo)

 Resultatopgørelse viser forskellen i

periodens nettoaktiver.

 Værdibaseret (der er ingen forudsætning

om at der er sket en transaktion for at det

kan præsenteres i regnskabet)

 Fremadrettet (dagsværdi baseret på

fremtidige forventede økonomisk fordele)

 Markedseffektivitet (hvis en post ikke

opfylder kriteriet for et aktiv, skal det

fremgå som en omkostning i

resultatopgørelsen, hvorfor

matchingprincippet ikke er gældende)

 Værdibaserede måleattributter

(dagsværdi)

 Semantiske balanceposter

 Målingsperspektiv

Figur 2: Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 194
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Krav til retvisende billede

Det retvisende billede er defineret i Årsregnskabsloven § 11 ”Årsregnskabet og et eventuelt

koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og koncernens aktiver og passiver,

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

de forhold som beretningen omhandler”.32 Derved pålægges ledelsen at informere så retvisende som

muligt om virksomhedens økonomiske situation.

Udover retvisende billede er der krav om at udarbejdelsen af årsrapporten sker efter princippet om

going concern. Going concern princippet går på at ledelsen har det overordnede ansvar for at vurdere

virksomhedens evne til at fortsætte driften er, herunder hvorvidt virksomheden kan fortsætte driften

i minimum 12 måneder fra balancedagen. Ved at udarbejde årsrapporten efter going concern

princippet, informerer ledelsen indirekte regnskabsbrugerne om at det ikke er virksomhedens hensigt

at ophøre eller blive tvangsrealiseret indenfor det kommende år.

Årsregnskabslovens begrebsramme er sammensat af fem niveauer og er vist nedenfor.

Figur 3: Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 197

Som figuren viser, skal niveau 1 og 2 i begrebsrammen sikre at årsrapporten giver et retvisende

billede, hvor formålet med niveau 3-5 er at angive lovens generelle krav til målesystemer for at kunne

implementere målsætningen.

32 Årsregnskabsloven § 11
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Niveau 1 og 2 anses for at være en uddybning af lovens generalklausul ”et retvisende billede”, som

har til formål at sikre regnskabsbrugerne fyldestgørende information til eventuelle beslutninger.33

Åregnskabsloven kræver at årsrapporterne giver et ”retvisende billede” og at ledelsesberetningen

giver en ”retvisende redegørelse”.

Generalklausulen har følgende krav:34

 Overordnet krav:

- Årsrapporten skal give et retvisende billede

- Ledelsesberetningen skal give en retvisende redegørelse

 Suppleringsklausulen:

- Såfremt supplerende oplysninger er nødvendige for at overholde kravet om retvisende

billede skal disse gives.

 Fravigelsesklausulen:

- Hvis overholdelse af enkeltbestemmelser i loven strider mod det overordnede krav, skal

disse fraviges.

Niveau 1 – Brugerens informationsbehov

”Regnskabsbrugerne” af et regnskab differentiere fra regnskab til regnskab, som følge af eksempelvis

branche, finansiel situation, afhængighed af virksomheden som følge af leverandør eller

kundeforhold og lignende. Da regnskabsbrugerne typisk kan inddeles i primære og sekundære

interessent grupper, vægtes de primære interessenter størst.

De primære interessenter (regnskabsbrugere), er de regnskabsbrugere som på baggrund af det

eksterne regnskab tager beslutninger, dette være sig omkring investering, finansiering eller lignende.

Beslutningerne baseres typisk på forventningerne til fremtidige pengestrømme, hvorfor det vurderes

at de primære interessenters informationsbehov omfatter oplysninger som kan danne basis for egen

vurdering i forhold til at træffe ressourceallokeringsbeslutninger.35

Informationsbehov kan fordeles i følgende 3 kategorier:

1. Prognoseopgaven

2. Kontrolopgaven

33 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 211
34 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 211
35 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 200
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3. Fordelingsopgaven

Prognoseopgaven36

En regnskabsbrugers prognoseopgave består i at lave egne prognoser baseret på den ”rådata” som det

eksterne regnskab indeholder. Rådataen bliver på baggrund af regnskabsbrugernes egentlige interesse

for virksomheden, brugt til at generere egne værdiansættelser af aktiver og pengestrømsprognoser for

fremtiden. Alt dette gennemføres af regnskabsbruger for at sikre at denne, har det korrekte grundlag

til at vurdere om eksempelvis fremtidig investering i, handel med eller udlån til virksomhed skal

nedbringes, forsøgt øget eller forblive som hidtil.

Alt efter hvilken type regnskabsbruger der er tale om, kan den rådata som bruges fra det eksterne

regnskab være forskelligt, herunder kan regnskabsbrugerens egen aktuelle situation have en

påvirkning på hvilken data som er interessant at vurdere på baggrund af.

En investors datagrundlag til prognoseopgaven kunne eksempelvis være afkast på investeret kapital,

eksempelvis egenkapitals forrentning, udvikling i pengestrømme fra drifts-, investerings- og

finansieringsaktiviteter eller lignende som kunne bruges til at analysere på øget gearings effekt på

virksomheden, samt andet som kan danne grundlag for at vurdere forventet afkast for investering

både på nuværende niveau eller ved en forøgelse.

Regnskabsbrugere vælger mellem to vurderingsperspektiver i prognoseopgaven,

”informationsperspektivet” og ”målingsperspektivet”. Ved brug af et informationsperspektiv,

foretager investor (eller anden regnskabsbruger) en egenhændig værdiansættelse af virksomheden

baseret på pengestrømsprognoser, typisk er regnskabsbrugeren ved dette perspektiv ligeglad hvor i

det eksterne regnskab data’en kommer fra, da den alene skal danne basis for regnskabsbrugerens egne

forudsætninger som lægges til grund for prognosen. Regnskabsbrugeren ønsker typisk til brug for

dette, at regnskabet indeholder så mange informationer som muligt. Ved brug at et målingsperspektiv,

vil regnskabsbrugeren typisk tage udgangspunkt i aktivernes værdi, herunder den praksis

virksomheden oplyser der bruges til indregning og måling af aktiverne, for at kunne omregne disse

til en forventet dagsværdi af virksomhedens aktiver. Regnskabsbrugeren har typisk ikke store ønsker

til oplysninger, udover en præcist formulering regnskabspraksis, og oplysning om væsentlige

forudsætninger for aktiver indregnet til dagsværdi.

36 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 201
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Kontrolopgaven37

I modsætning til prognoseopgaven, er meningen med kontrolopgaven for regnskabsbruger at kigge

bagud. Her bruger regnskabsbrugeren realiserede tal og oplysninger om perioden regnskabet dækker,

til at kontrollere at ledelsen har ledet virksomheden fornuftigt. Såfremt der ikke er tale om en ny

regnskabsbruger, og regnskabsbrugeren året forinden har været igennem prognoseopgaven, kan

kontrolopgaven også omfatte en sammenholdelse af den tidligere udarbejdede prognose for

virksomheden med faktisk realiserede oplysninger i regnskabet året efter. Afvigelser eller anden

udvikling end forventet, vurderes i forbindelse med kontrolopgaven i forhold til hvorvidt at udvikling

skyldes forhold som er udenfor virksomhedens kontrol eller om det skyldes ledelsens handlinger i

årets løb.

Udførelsen af kontrolopgaven danner for eksempelvis en investor typisk grundlag for at bevare eller

nedbringe investeringen, hvor det typisk er prognoseopgaven som danner grundlag for at øge

investeringen.

Fordelingsopgaven38

Fordelingsopgaven foretages typisk af virksomheden, dens ledelse og med godkendelse af

generalforsamlingen. Fordelingsopgaven kan opridses til den opgave der gennemføres for at

vurdering hvordan eventuelt afkast skal fordeles for at sikre størst muligt afkast for fremtiden for alle

aktionærer og lignende.

Fordeling af afkast kan eksempelvis være følgende:

 Udbytte (til aktionærer)

 Bonus (til ledelse)

 Bonus (til ansatte)

 Tantieme (til bestyrelse)

 Opkøb af egne aktier

 Fremførsel som overført overskud (til fremtidig investering og vækst i/af virksomheden)

Ovenstående opgave kræver typisk samme informationer som prognose opgaven, men skal denne

gang typisk gennemføres af en regnskabsbruger gruppe (ejerkredsen/aktionærerne), da disse

beslutninger skal tages af generalforsamlingen, nogle af beslutningerne kan man i visse tilfælde se

37 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 201
38 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 203
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blive besluttet af den daglige ledelse (direktionen), men dette skyldes typisk at der er sket en

forudgående bemyndigelse fra generalforsamlingen.

Niveau 2 – Kvalitative egenskaber

Niveau 2 omhandler de kvalitative egenskaber. De kvalitative egenskaber er dem, som gør at de af

det eksterne regnskab givne oplysninger er nyttige for regnskabsbrugerne. 39 Alle informationer som

fremgår af den finansielle rapportering, det eksterne regnskab, bør som minimum have de

fundamentale kvalitative egenskaber relevans og validitet, hvis ikke skaber informationer mere støj

end reel nytteværdi for de primære bruger af det eksterne regnskab, regnskabsbrugerne.

Af nedenstående figur, er de fundamentale og de forstærkende egenskaber, som informationer af det

eksterne regnskab bør besidde skitseret.

Figur 4: Kilde: Finansiel rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 204

Relevans40

Hvorvidt en information er relevant eller ej, skal typisk vurderes med hensyn til hvorvidt den gør en

forskel. Det eksterne regnskab udarbejdes, udover af lovgivningsmæssigt hensyn, for at give

regnskabsbrugerne et indblik i virksomhedens finansielle situation. Overordnet set kan man derfor

sige, at en information som vil påvirke regnskabsbrugers syn på regnskabet er relevant, herunder

39 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 204
40 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 205
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oplysninger som vil ændre en eller flere regnskabsbrugeres ageren. Typisk er en relevant information

kendetegnet ved at have en værdi i form af bedre prognose muligheder eller ved at bekræfte et givent

forhold, der kan være relevante informationer som gør begge dele.

Informationer som en investor benytter til brug for sin egen prognose, se afsnit omkring

prognoseopgaven, vil således have en prognoseværdi. Der er således ikke tale om informationer som

i sig selv er en prognose, men om informationer som kan bruges til at danne grundlag for en prognose.

Informationer som indeholder en bekræftelsesværdi, er informationer som enten kan anvendes til at

følge op på en tidligere foretaget forventning, eller informationer som giver regnskabsbruger et bedre

grundlag at basere en allerede foretagen forventningsvurdering på.

Validitet41

For at en information er valid, skal den være pålidelig. Pålidelighed afhænger af hvorvidt

informationen er fyldestgørende i sin fremlæggelse, at den præsenteret uden hensyn til at ville

modificere billedet fra det faktiske altså at den er neutralt fremlagt og at den ikke er pålagt med fejl.

Med hensyn til fejl, skal der skelnes til det overordnede krav til det eksterne regnskab i henhold til

årsregnskabsloven, at regnskabet skal være retvisende. Derfor kan en information godt være valid,

samtidig med den er fejlbehæftet, men der kan dog ikke være tale om en væsentlig fejl.

Fuldstændighed er i forhold til validitet et relativt begreb. Det eksterne regnskab kan ikke indeholde

alle informationer om en given virksomhed, derfor kan man tale om en repræsentativ fuldstændighed.

Med repræsentativ fuldstændighed menes at informationer gives fuldstændigt indenfor

væsentligheden af det den omhandler.

Neutral information, er information som har til formål at sikre, at den finansielle rapportering ikke er

plaget af bias. Ledelsen i en virksomhed aflægger det eksterne regnskab, såfremt at der er indeholdt

informationer som ikke er neutrale, men modsat er behæftet med bias, vil det kunne have en direkte,

eller indirekte, indflydelse på en regnskabsbrugers beslutningstagen, dette vil muligvis påføre en

regnskabsbruger økonomiske tab. Det er ledelsens ansvar at der ikke afgives informationer som ikke

er neutrale, men der kan være en række informationer som er behæftet med væsentligt skøn fra

ledelsens side, og her har ledelsen aktivt vurderet aktivers værdi eller lignende, dette vil

regnskabsbruger vide, såfremt at de skønsmæssige usikkerheder er tilstrækkeligt omtalt, og derved er

41 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 206
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informationen pludselig blevet neutral, da der er en supplerende redegørelse for ledelsens foretagende

skøn, som hjælper regnskabsbruger med selv at kunne foretage egen vurdering.

Fejlfri information, er information som ikke er behæftet med væsentlige fejl. Da væsentlig er et

relativt begreb, er det vigtigt at det ses i relation til de informationer der er givet.

Et eksempel kunne være en værdimæssig fejl på 500 t.kr., er den væsentlig?

Hvorvidt en fejl på eksempelvis 500 t.kr. er væsentlig afhænger af en række forskellige faktorer,

nedenfor er disse kort beskrevet:

1. Hvad vedrører fejlen?

2. Hvilken regnskabspost berører fejlen?

3. Hvor stor er fejlen i forhold til den værdimæssige population den har en direkte eller indirekte

effekt på?

4. Hvor mange informationer er fejlbehæftet som følge af denne ene fejl?

5. Vurderes fejlen at ændre regnskabsbrugers syn på regnskabet, og vil fejlen derved have effekt

på regnskabsbrugeres beslutningstagen hvis fejlen blev rettet?

Væsentlighed er revisionsmæssigt defineret ved ISA42 320.

For at konkludere på hvorvidt en fejl på 500 t.kr. er væsentlig skal du derfor bruge en række andre

oplysninger, og tager du Novo Nordisk A/S’ regnskab for 201543, som udviser at selskabet/koncernen,

for 2015 havde en omsætning på 107,9 mia. kr. og vi så ved at omsætningen var fejlbehæftet med

500 t.kr., så ville alle være enige om at det var en ubetydelig fejl, og chancen for at en regnskabsbruger

ville ændre sin beslutning på baggrund af denne information omkring noget som helst, vil være højst

usandsynligt. Ydermere er Novo Nordisk A/S eksterne årsrapport opstilling i mio. kr. så en sådan fejl

ville muligvis ikke ændre et eneste tal såfremt den blev rettet.

Hvis man tager Aalborg Boldspilklub A/S’ årsregnskab for 201544, som udviser et overskud på 541

t.kr., ville nogle vurdere at en fejl på 500 t.kr. var væsentlig. Hvis man samtidig ser det i forhold til

at selskabets egenkapital er opgjort til 93,2 mio. kr. ville de fleste tænke at en fejl på 500 t.kr. var

uvæsentlig for regnskabet.

42 International Standard om Revision (Audit)
43 Påset ved opslag på cvr.dk
44 Påset ved opslag på cvr.dk
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Som ovenstående beskriver og illustrerer, er det meget individuelt og afhængig af hvilke oplysninger

du sætter en fejl i forhold til, hvorvidt fejlen er væsentlig.

Forstærkende kvalitative egenskaber45

Udover at den information som gives skal indeholde de fundamentale kvalitative egenskaber, bør

informationerne suppleres med forstærkende kvalitative egenskaber, dette for at øge den samlede

nytte værdi for regnskabsbrugerne. De forstærkende egenskaber er sammenlignelighed,

verificerbarhed, aktualitet og forståelighed.

Sammenlignelighed

For at informationer er sammenlignelige, skal de være givet på samme måde som de ”plejer”, hvilket

giver konsistens. Det betyder at hvis en virksomhed, fra et år til et andet skifter indregnings- eller

målingsprincip på en given regnskabspost, eksempelvis går fra indregning af investeringsejendomme

til kostpris, til indregning til dagsværdi. Denne ændring skal samtidig have en påvirkning på

sammenligningstallene for sidste regnskabsår, og bør suppleres med en omtale af hvilke

regnskabsposter der er berørt og hvilken effekt ændringen har haft for sammenligningstallene.

Herefter er der en forståelig sammenhæng med tidligere års aflagte regnskaber, men samtidig en

sammenlignelighed i de givne regnskabsoplysninger, som kan bruges til at danne grundlag for egne

prognoser og lignende for virksomhedens finansielle stilling nu og fremadrettet. Derved sikres

sammenlignelighed.

Samtidig er den danske regnskabslovgivning med til at sikre en sammenlignelighed på tværs af

regnskaber og virksomheder, da der er klare retningslinjer for hvordan man indregner og måler

forskellige regnskabsposter, derved kan man for en given branche, som regnskabsbruger, hurtigt

sammenligne virksomhederne med hinanden, herunder deres finansielle performance og udvikling

heri fra år til år, da man af de eksterne regnskaber kan læse hvis der er forskel i den måde

virksomhederne indregner de forskellige regnskabsposter på.

Verificerbarhed

Mange informationer i eksterne regnskaber er ikke direkte verificerbare, dette skyldes primært at der

ikke nødvendigvis findes en objektiv sandhed. Verificerbarheden kommer derfor ind i billedet ved at

de finansielle informationer bakkes op af en redegørelse for den regnskabspraksis som er anvendt. En

virksomheds regnskabspraksis skal være inden for de gældende rammer den danske

regnskabslovgivning stiller, hvorfor der derved er en ”enighed” mellem uafhængige parter, omkring

45 Finansiel Rapportering – teori og regulering 3. udgave, side 208 - 211
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hvordan informationerne fremkommer, såfremt der er informationer som er behæftet med

ledelsesmæssigt skøn, bør dette ligeledes fremkomme særskilt, med redegørelse for den usikkerhed

skønnet er behæftet med, derved er informationen ligeledes indirekte verificerbar.

Aktualitet

Information som ikke længere er aktuel, har ingen særlig nytteværdi for regnskabsbrugerne. Derfor

er det en kvalitetsegenskab at informationerne i det eksterne regnskab er aktuelle. Aktuel er et relativt

begreb, men da det eksterne regnskab dækker en given periode, bør der ikke indgå information

vedrørende tidligere perioder, medmindre disse er væsentlige for at kunne forstå de øvrige aktuelle

informationer.

Forståelighed

Informationerne i det eksterne regnskab, skal være præsenteret på en sådan måde, at de er nemme for

regnskabslæser at forstå, det være sig både ved at være præsenteret på en let læselig måde, at

referencer er entydige, at tekst er skrevet og formuleret i forståeligt sprog og at der ikke er udeladt

informationer som gør at man som regnskabslæser ikke kan forstå det man læser.

Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme
For at kunne besvare afhandlingens problemformulering og underspørgsmål, vil dette afsnit præcisere

de rammer der er om investeringsejendomme, herunder omkring de rammer der er for indregning,

måling og eventuelle forskelle som følge af virksomhedernes størrelse.

Definition
ÅRL omfatter ikke en egentlig definition af hvad en investeringsejendom er, derfor skal definitionen

findes i regnskabsstandarderne.

IAS 40 (investeringsejendomme), definerer investeringsejendomme som investering i grunde,

bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger til formål at opnå afkast af den

investerede kapital, enten i form af løbende drift, udlejning fratrukket driftsomkostninger, eller ved

kapitalgevinst i forbindelse med senere afhændelse.

IAS 40’s afsnit 8, oplister følgende eksempler på investeringsejendomme:

 Grunde, som besiddes med henblik på langsigtet kapitalgevinst frem for på kortsigtet salg som

led i det normale forretningsforløb

 Grunde, som besiddes til et endnu ikke fastlagt formål. (Hvis virksomheden ikke har besluttet,

at den vil anvende grunden som enten domicilejendom eller med henblik på kortsigtet salg
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som led i det normale forretningsforløb, anses grunden for at være besiddet med kapitalgevinst

for øje)

 En bygning, som ejes af virksomheden (eller besiddes af virksomheden gennem en finansiel

leasingkontrakt) og udlejes til leasingtager gennem en eller flere operationelle

leasingkontrakter

 En bygning, som står tom, men besiddes med henblik på udlejning til leasingtager gennem en

eller flere operationelle leasingkontrakter

 Ejendomme under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig anvendelse

som investeringsejendomme.

IAS 40’s afsnit 9, oplister følgende eksempler på ejendomme som ikke kan kategoriseres som

investeringsejendomme:

 Ejendomme, som besiddes med henblik på videresalg som led i det normale forretningsforløb

eller som er under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på et sådan salg

(handelsejendomme) (jf. IAS 246), eksempelvis ejendomme, som anskaffes og besiddes

udelukkende med henblik på afhændelse inden for en overskuelig fremtid eller på om- eller

tilbygning og efterfølgende videresalg´

 Domicilejendomme (jf. IAS 16), herunder blandt andet ejendomme, som besiddes med

henblik på fremtidig anvendelse som domicilejendomme, ejendomme, som besiddes med

henblik på fremtidig om- eller tilbygning og efterfølgende anvendelse som

domicilejendomme, ejendomme, som benyttes af medarbejdere (uanset om disse betaler

markedsleje) og domicilejendomme, som skal afhændes

 Ejendomme, der udlejes til en anden virksomhed gennem en finansiel leasingkontrakt

Klassifikation af investeringsejendomme
Med henvisning til ovenstående definition, afhænger klassifikation som investeringsejendomme at

formålet ikke er kortsigtet salg og at disse ejes men ikke benyttes af virksomheden.

Klassifikation af investeringsejendomme i årsregnskaber, følger ÅRL. ÅRL §33 stk 1. siger følgende:

”Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil

tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt. Uanset definitionen på aktiver i bilag l,

C, nr. 1, kan virksomheden dog undlade at indregne aktiver, der ikke ejes af virksomheden, selv om

46 Varebeholdninger
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virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten over aktivet.

Virksomheden kan endvidere undlade at indregne internt oparbejdede udviklingsprojekter og heraf

følgende immaterielle rettigheder såsom patenter og lignende rettigheder. Virksomheden kan ikke

indregne andre internt oparbejdede immaterielle aktiver. ”

Med henvisning til ovenstående paragraf, vurderes det at investeringsejendomme skal klassificeres

som et aktiv. Bilag 1 C nr. 2 definere et anlægsaktiv som følger:

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

Med henvisning til ovenstående definition af et anlægsaktiv, vurderes det at investeringsejendomme

skal klassificeres som et anlægsaktiv i årsregnskaber aflagt efter ÅRL.

Indregning af investeringsejendomme
Indregning i ÅRL, sker ved første indregning til kostpris, jf. ÅRL § 36 som lyder:

”Aktiver og forpligtelser skal på tidspunktet for første indregning måles til kostpris. Efter første

indregning skal aktiver måles til kostpris og forpligtelser til nettorealisationsværdi, medmindre andet

følger af denne lov. Stk. 2. Ved overtagelse af en bestående virksomhed finder §§ 121-123 tilsvarende

anvendelse. ”

Måling af investeringsejendomme
Uanset valgt målingsprincip, måles investeringsejendomme ved første indregning til kostpris jf. afsnit

”Indregning af investeringsejendomme”.

Hovedreglen for indregning og måling er kostpris med fradrag for regnskabsmæssige afskrivninger.

ÅRL § 38, stk. 1 er der en særregel for virksomheder med investeringsejendomme, som giver

muligheder for at indregne investeringsejendomme til dagsværdi, ordlyden af paragraffen er som

følger:

”Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi. ”

Oplysningskrav i årsrapporten
ÅRL er overordnet set opbygget efter en byggeklodsmodel, modellens fordel er at de mindste

virksomheder pålægges færrest krav og kravene stiger i takt med at man har med større og større

virksomheder at gøre. Virksomhederne inddeles i fire regnskabsklasser, som kan underopdeles i seks

regnskabsklasser, disse vil kort blive beskrevet nedenfor, ligesom at øvrige krav for den specifikke

regnskabsklasse vil blive beskrevet.
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Måden man definerer hvilken regnskabsklasse man tilhører er forskellig, og vil blive defineret

nærmere under hver regnskabsklassekategori. Dog er der for regnskabsklasse kategorierne B-mikro,

B, C (mellem) og C (stor) en overordnet guideline som bygger på beløbsgrænser. Grænserne er

fastlagt ved lov jf. ÅRL § 7, stk. 2 og § 22 a.

Der anvendes tre beløbsgrænsekategorier, disse er:

 Balancesum

 Nettoomsætning

 Gns. antal heltidsbeskæftigede

Såfremt en virksomhed på to hinanden følgende regnskabsår overstiger to eller flere af de

beløbsgrænser som påhviler en given regnskabsklasse kategori, skal virksomheden aflægge

regnskabet for andet år efter ny regnskabsklasse kategori.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at fravige et pålagt krav, men det er muligt at tilvælge krav

pålagt en større regnskabsklasse. Såfremt dette sker, skal alle de dertilhørende krav dog overholdes.

Eventuelle tilvalg skal beskrives under anvendt regnskabspraksis jf. ÅRL § 53, stk. 1.

Regnskabsklasse A

Definition

Regnskabsklasse A er defineret i ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1. som følger:

”Virksomheder omfattet af loven, som ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, men

som frivilligt aflægger årsrapport, jf. § 3, stk. 2, skal i det mindste følge reglerne for regnskabsklasse

A i afsnit II”

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at der ikke er virksomheder som ved lov er omfattet

af regnskabsklasse A, dog at alle virksomheder som ikke er omfattet af de øvrige regnskabsklasser jf.

ÅRL § 3, stk. 1., som frivilligt vælger at aflægge årsrapport efter ÅRL, som minimum skal følge

reglerne for regnskabsklasse A. ÅRL § 3, stk. 1 er som følger:

”Følgende erhvervsdrivende virksomheder skal aflægge årsrapport efter reglerne i denne lov,

medmindre de er undtaget herfra efter reglerne i §§ 4-6:

1. Aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) og anpartsselskaber,

2. interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis

komplementarerne er
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3. aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditaktieselskaber), anpartsselskaber eller

selskaber med en tilsvarende retsform eller

4. interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis

komplementarer er omfattet af litra a,

5. erhvervsdrivende fonde, jf. lov om erhvervsdrivende fonde § 1, stk. 2, jf. dog stk. 3-5,

6. virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende

virksomheder § 3 (virksomheder og foreninger med begrænset ansvar) og § 4

(andelsselskaber med begrænset ansvar), medmindre virksomheden er undtaget efter

nærværende lovs § 4,

7. europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) og

8. medarbejderinvesteringsselskaber, jf. § 1 i lov om medarbejderinvesteringsselskaber.”

Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Ingen særlige klassifikationskrav, regnskabsklasse A er kendetegnet ved meget løse krav, og

dermed stor fleksibilitet omkring hvordan det eksterne regnskab udarbejdes. Årsagen hertil skal

findes i, at netop disse virksomheder, som aflægger efter regnskabsklasse A, som udgangspunkt

ikke er pligtige til at udarbejde et eksternt regnskab efter årsregnskabsloven.

Overordnet krav til regnskabsklasse A, er at man følger de overordnede krav for præsentation af

resultatopgørelse og balance, herunder at man opdeler aktiver i hovedgrupperne anlægs- og

omsætningsaktiver. Der er tidligere redegjort for forudsætningerne for at en investeringsejendom er

et anlægsaktiver. Så længe forudsætningerne er opfyldt skal klassifikation ved aflæggelse efter

regnskabsklasse A følge denne klassifikation.

Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse A, kan vælge i mellem kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Ingen oplysningskrav, udover omtale af valgt indregnings- og målingsprincip under anvendt

regnskabspraksis, herunder skal afskrivningsperiode ligeledes oplyses.
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Dagsværdi

Såfremt virksomheden vælger indregnings- og målingsprincippet dagsværdi, skal der under anvendt

regnskabspraksis være en redegørelse for hvordan denne dagsværdi er opgjort, herunder skal der ved

redegørelse i anvendt regnskabspraksis eller ved noteangivelse oplyses omkring de centrale

forudsætninger for den fastsatte dagsværdi, jf. ÅRL § 58 a. Dette er en skærpelse i forhold til tidligere,

som er indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af den nye årsregnskabslov. Skærpelsen går på

formuleringen af kravet, tidligere har der været krav om at oplyse de væsentligste forudsætninger, nu

de centrale forudsætninger. Dette kan tolkes på mange måder. Hos PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab47 er dette tolket som at være et krav til som minimum at

oplyse afkastkrav, tomgang, forventede ændringer i lejeniveau, vedligeholdelsesomkostninger, jf.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er listen ikke udtømmende for

centrale forudsætninger. 48

Dagsværdi kan opgøres på flere måder, og det er et krav at metoden oplyses under anvendt

regnskabspraksis.

Regnskabsklasse B-mikro

Definition

Regnskabsklasse B-mikro, er egentlig en del af regnskabsklasse B, denne regnskabsklasse kategori

opstod i forbindelse med udarbejdelse af den nye årsregnskabslov. Den nye årsregnskabslov gælder

som hovedregel virksomheder med regnskabsår som begynder d. 1. januar 2016 eller senere. 49

Regnskabsklasse B-mikro er defineret ved følgende beløbsgrænser:50

 Balancesum 2,7 mio. kr.

 Nettoomsætning 5,4 mio. kr.

 Gns. Antal heltids beskæftigede 10

47 Pricewaterhouse Coopers, et af landets og verdens førende revisions- og rådgivningsfirmaer
48 http://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/aendringer-til-arsregnskabsloven--konsekvenser-for-
ejendomsvirks.html
49

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/Beierholm_Guide_til_ny_AArsregnskabslo
v_web.pdf
50

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/Faglig_udviklingsafd/160309_Ny_AARL_paragrafniveau_regnsk
abskl_B.pdf
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Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Ingen særlige klassifikationsmuligheder eller –krav. Klassifikation skal følge hovedreglen som er

redegjort tidligere til at være som anlægsaktiv, dog kun såfremt tidligere omtalte forudsætninger er

opfyldt.

Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse B-mikro, kan vælge i mellem kostpris med fradrag

af akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Såfremt man vælger at aflægge eksternt regnskab efter regnskabsklasse B-mikro, har man jf. ÅRL §

22 b, mulighed for at undlade at redegøre for anvendt regnskabspraksis som en af de lempelser der er

i forhold til regnskabsklasse B. Vælger en virksomhed, som aflægger efter regnskabsklasse B-mikro,

at bruge undtagelsesbestemmelsen, skal virksomheden til gengæld indregne Investeringsejendomme

til kostpris. Derfor vil der ved indregning og måling til kostpris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger ikke være nogle oplysningskrav.

Dagsværdi

Samme krav som regnskabsklasse A, ingen yderligere krav.

Regnskabsklasse B

Definition

Regnskabsklasse B er defineret ved følgende beløbsgrænser:51

 Balancesum 44 mio. kr.

 Nettoomsætning 89 mio. kr.

 Gns. Antal heltids beskæftigede 50

51 ÅRL § 7, stk. 2. nr. 1
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Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Ingen særlige klassifikationsmuligheder eller –krav. Klassifikation skal følge hovedreglen som er

redegjort tidligere til at være som anlægsaktiv, dog kun såfremt tidligere omtalte forudsætninger er

opfyldt.

Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse B, kan vælge i mellem kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Ingen oplysningskrav, udover omtale af valgt indregnings- og målingsprincip under anvendt

regnskabspraksis, herunder skal afskrivningsperiode ligeledes oplyses.

Dagsværdi

Samme krav som regnskabsklasse A, ingen yderligere krav.

Regnskabsklasse C (mellem)

Definition

Regnskabsklasse C (mellem) er defineret ved følgende beløbsgrænser:52

 Balancesum 156 mio. kr.

 Nettoomsætning 313 mio. kr.

 Gns. Antal heltids beskæftigede 250

Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Ingen særlige klassifikationsmuligheder eller –krav. Klassifikation skal følge hovedreglen som er

redegjort tidligere til at være som anlægsaktiv, dog kun såfremt tidligere omtalte forudsætninger er

opfyldt.

Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

52 ÅRL § 7, stk. 2. nr. 2
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Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse C (mellem), kan vælge i mellem kostpris med

fradrag af akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Udover de oplysningskrav der er for regnskabsklasse B, er der for regnskabsklasse C (mellem) krav

om opstilling af anlægsnote for alle anlægsaktivsklasser. Anlægsnoten skal følge almindelig

opstilling, med udgangspunkt i hovedgrupperne kostpris og af- og nedskrivninger, disse

hovedgrupper skal efterfølgende opdeles i primo og alle bevægelser for den periode regnskabet

dækker over.

Dagsværdi

Udover de oplysningskrav der er for regnskabsklasse B, er der for regnskabsklasse C (mellem) krav

om opstilling af anlægsnote for alle anlægsaktivsklasser. Anlægsnoten skal følge almindelig

opstilling, med udgangspunkt i hovedgrupperne kostpris og af- og nedskrivninger, disse

hovedgrupper skal efterfølgende opdeles i primo og alle bevægelser for den periode regnskabet

dækker over.

Derudover er der krav om udarbejdelse af ledelsesberetning, hvor af ledelsen skal omtale økonomisk

udvikling og lignende, her vil der sjældent, ved værdiansættelse af investeringsejendomme til

dagsværdi, ikke være behov for en omtale af årets værdiansættelse eller værdireguleringer.

Regnskabsklasse C (stor)

Definition

Virksomheder, som er omfattet af pligt til af aflægge ekstern regnskab efter årsregnskabsloven jf.

ÅRL § 3, stk. 1, og som ikke er omfattet af definitionen på regnskabsklasse D og samtidig ikke kan

overholde kriterierne for at aflægge efter regnskabsklasse C (mellem) skal aflægge eksternt regnskab

efter regnskabsklasse C (stor).

Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Ingen særlige klassifikationsmuligheder eller –krav. Klassifikation skal følge hovedreglen som er

redegjort tidligere til at være som anlægsaktiv, dog kun såfremt tidligere omtalte forudsætninger er

opfyldt.
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Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse C (stor), kan vælge i mellem kostpris med fradrag

af akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Udover de oplysningskrav der er for Regnskabsklasse B og C (mellem) er der ikke yderligere

oplysningskrav for C (stor).

Dagsværdi

Udover de oplysningskrav der er for Regnskabsklasse B og C (mellem) er der for C (stor) krav til

yderligere afsnit i ledelsesberetningen, herunder eksempelvis omkring væsentlig usikkerhed omkring

ledelsesmæssige skøn, heraf vil det højst sandsynligt være behov for en årlig omtale af den indregnede

værdiansættelse og den værdireguleringer dette har givet anledning til.

Regnskabsklasse D

Definition

Jf. ÅRL § 7, stk. 1 nr. 4, defineres regnskabsklasse D ved følgende.

”Statslige aktieselskaber og virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre

værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, og som har pligt til at

aflægge årsrapport efter § 3, stk. 1, skal uanset størrelse følge reglerne for regnskabsklasse D i afsnit

V, jf. dog § 7 a. ”

Ved ovenstående forstås eksempelvis børsnoterede selskaber. Derudover forstås en række offentligt

ejede eller administrerede aktieselskaber, eksempelvis Danske Spil A/S, som er omfattet da de ejes

(66 %) af finansministeriet.

Klassifikation, indregning, måling og oplysningskrav

Klassifikation

Aflæggelse af eksternt regnskab efter regnskabsklasse D, stiller samtidig krav til aflæggelse efter

IFRS, med yderligere godkendte oplysningskrav fra ÅRL.

Årsregnskabslovens regler læner sig op af IAS 40, som er en fortolkning af IFRS, derfor er der

sjældent væsentlige forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS. I forhold til klassifikation er der
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ikke nogen forskel på klassifikationsmuligheder og -krav fra IFRS til årsregnskabsloven, hvorfor

denne følger de øvrige regnskabsklasser.

Indregning

Første indregning til kostpris, ligesom der er redegjort for tidligere.

Efter første indregning afhænger indregning af valgt målingsprincip.

Måling

Virksomheder som aflægger efter regnskabsklasse D, kan vælge i mellem kostpris med fradrag af

akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskrav

Kostpris

Udover de oplysningskrav der er for Regnskabsklasse B og C (mellem) er der for D krav til

overholdelse af de af IFRS givne oplysningskrav.53

Dagsværdi

Udover de oplysningskrav der er for Regnskabsklasse B, C (mellem) og C (stor) er der for

regnskabsklasse D krav til overholdelse af de af IFRS givne oplysningskrav, samt en

følsomhedsanalyse.54

Gennemgang af anvendt praksis for indregning af investeringsejendomme
For at kunne konkludere på afhandlingens overordnede problemstilling, er det fundet nødvendigt at

opnå et kendskab til hvordan branchen bruger den gældende lovgivning, samt dens muligheder, i dag.

Dette har givet anledning til en gennemgang af den anvendte regnskabspraksis som de danske

virksomheder bruger i forbindelse med aflæggelse af eksterne regnskaber med

investeringsejendomme. Afsnittet indeholder en sådan gennemgang, gennemgang foretages på nogle

stikprøvevis udvalgte virksomheder, afsnittet indeholder en forklaring omkring baggrunden for

stikprøven og en konklusion på baggrund af gennemgangen.

Udvalgte årsrapporter til gennemgang for anvendt praksis
Under dette afsnit, vil der blive foretaget en filtreringsudvælgelse af virksomheder, dette gøres via

Experian’s program Business Insight, som indsamler data fra indberettede årsrapporter fra alle danske

virksomheder. Afsnittet vil omfatter dokumentation for udvælgelsen, herunder hvilke

53 Der er afgrænset for behandling af IFRS, hvorfor dette ikke vil blive beskrevet nærmere.
54 Der er afgrænset for behandling af IFRS, hvorfor dette ikke vil blive beskrevet nærmere.
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filtreringskriterier som anvendes, derudover en oplistning af de virksomheder, hvis årsrapporter der

vil blive gennemgået.

Udvælgelse af selskaber

Af hensyn til opgaven, er det valgt at der kun udvælges kun selskaber omfattet af selskabsloven jf.

selskabslovens § 1, ApS’er55 og A/S’er56. Årsagen til denne afgrænsning er at disse selskabet alle,

uden undtagelse er omfattet af pligt til at aflægge årsregnskaber jf. årsregnskabslovens § 3 stk. 2a, og

at indholdet af de eksterne regnskaber for disse virksomhedstyper er meget sammenlignelige, hvorved

der ikke er nogle visuelle forskel på regnskaberne af væsentlig karakter.

Udvælgelses kriterier

For at begrænse antallet af virksomheder som skal gennemgås, er der opsat en række kriterier.

Kriterierne er fastsat for at få en repræsentativ stikprøve af de relevante virksomheder for testen og

undersøgelsen.

Der er opsat følgende kriterier.

 Virksomhedstype – ApS’er, A/S’er

 Branche (hovedaktivitet) – 682040 Udlejning af erhvervsejendomme

 Børsnoteret – Nej

 Balancesum – Mellem 200 og 500 mio. kr.

 Omsætning – Mellem 20 og 100 mio. kr.

 Alder – Minimum 6 år

55 Anpartsselskaber
56 Aktieselskaber
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Resultat af udvælgelse

Figur 5: Kilde: Egen tilvirkning, via BusinessInsight program af Experian
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Nedenfor er de 17 virksomheder listet i skematisk form.

CVR-nr.: Virksomhedsnavn: Postnr.: By:

10369703 Symbion A/S 2100 København Ø

10845858 Nellemann Holding A/S 2100 København Ø

13664048 Nordjyske Ejendomme A/S 9220 Aalborg Øst

14226486 Esbjerg Storcenter A/S 1255 København K

15278544 Jemidan ApS 1620 København V

30490576 Ejendomsselskabet Vestio A/S 7500 Holstebro

33050283 Bytorv Horsens ApS 2900 Hellerup

18260476 TKD Projekt A/S 9000 Aalborg

10205042 Kronjyllands Erhvervsinvestering A/S 8960 Randers SØ

10998476 Hotellinvest DK 1 ApS 3460 Birkerød

24238113 Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab 2750 Ballerup

66814815 Jægersborg Alle Midtpunkt ApS 2100 København Ø

27567169 Nordicom Byejendomme A/S 2400 København NV

28692498 Lemvigh-Müller Ejendomme ApS 2730 Herlev

28864027 NAPF Denmark ApS 2000 Frederiksberg

30926080 Catena Brøndby A/S 2100 København Ø

33156332 Scania Danmark Ejendom ApS 2635 Ishøj

Figur 6: Kilde: Egen tilvirkning, via BusinessInsight program af Experian

Udvælgelse af regnskabsår

Da opgaven som udgangspunkt tager udgangspunkt i et aktuelt problem, med historisk perspektiv,

vurderes det ikke at give mening at gennemgå flere regnskabsår for hvert selskab, som følge heraf

gennemgås seneste regnskabsår hvor der er aflagt en årsrapport for hvert enkelt selskab, hvilket er

2015 eller 2015/16 for de selskaber hvor regnskabsåret ikke følger kalenderåret.

Gennemgang af årsrapporter
I dette afsnit vil vi gennemgå de tidligere udvalgte selskabers seneste årsrapport for at se hvilken

praksis de har valgt til indregning og måling af deres investeringsejendomme, på baggrund heraf vil

vi kunne vurdere hvor stor en del af branchen som bruger de forskellige former for indregnings- og

målings muligheder som årsregnskabsloven giver.
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Analyse af anvendt praksis
Selskab: Valgt praksis: Værdi af

Investeringsejendomme

(1.000 kr.):

Regnskabsår for

gennemgået

årsrapport:

Symbion A/S Kostpris 263.000 2015

Nellemann Holding A/S Kostpris 160.064 2015

Nordjyske Ejendomme

A/S

Kostpris 121.590 2015

Esbjerg Storcenter A/S DCF57-baseret dagsværdi 315.600 2015

Jemidan ApS Afkastbaseret dagsværdi 410.000 2015

Ejendomsselskabet

Vestio A/S

Afkastbaseret dagsværdi 254.000 2015

Bytorv Horsens ApS DCF-baseret dagsværdi 342.420 2015

TKD Projekt A/S58 2015/16

Kronjyllands

Erhvervsinvestering A/S

Dagsværdi59 324.974 2015

Hotellinvest DK 1 ApS Kostpris 138.025 2015

Løvens Kemiske Fabriks

Handelsaktieselskab

Kostpris 67.487 2015

Jægersborg Alle

Midtpunkt ApS

Afkastbaseret dagsværdi 421.820 2015

Nordicom

Byejendomme A/S

DCF-baseret dagsværdi 403.240 2015

Lemvigh-Müller

Ejendomme ApS

Kostpris 339.172 2015

NAPF Denmark ApS Afkastbaseret dagsværdi 395.000 2015

Catena Brøndby A/S Kostpris 241.468 2015

Scania Danmark

Ejendom ApS

Kostpris 388.822 2015

Figur 7: Kilde: Egen tilvirkning, via årsrapporter trukket på cvr.dk

57 Discounted Cash Flow
58 Årsrapport for 2015/16 er gennemgået – Trods hovedaktivitet er oprettet som Udlejning af erhvervsejendomme er
der ikke indregnet investeringsejendomme, derfor udgår denne for yderligere behandling
59 I modsætning til gældende lovgivning er der ikke en nærmere præcisering af hvordan de beregner/fastsætter en
dagsværdi
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På baggrund af ovenstående gennemgang finder vi at kun 16 af de 17 selskaber er repræsentative for

branchen. Derudover finder vi at halvdelen anvender grundprincippet for indregning og måling

kostpris, og den anden halvdel anvender en form for dagsværdiansættelse, herunder enten en

afkastbaseret- eller en DCF-baseret model.

Delkonklusion
8 ud af 16 virksomheder, som passede til de filtreringskriterier som blev opsat for at udvælge en

stikprøve af investeringsejendomsselskaber til gennemgang for anvendt praksis, benytter sig af

grundreglen i årsregnskabsloven om at indregne og måle investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger. De 8 virksomheder som ikke anvendte grundreglen,

anvendte forskellige former for dagsværdisætning, herunder 4 der anvendte en afkastbaseret model

og 3 der anvendte en DCF-baseret model, den sidste virksomhed oplyste blot at de indregnede til

dagsværdi men omtalte ikke modellen.

Resultatet af gennemgangen viser, at der stilles store krav til regnskabslæser om at forstå forskellen

på de forskellige modeller og hvilket input som anvendes til de forskellige værdiansættelses former.

En overordnet gennemgang af de 16 virksomheder som er udgangspunktet for den gennemførte test

og undersøgelser viser dog også, at det muligvis er svært at definere nogle kriterier som vil give en

repræsentativ masse i branchen, uden at dette er undersøgt nærmere vil der umiddelbart være 4 af de

udvalgte virksomheder hvis ejendomsinvesteringer omfatter investering i domicilejendomme for den

tilknyttede koncern, herunder følgende virksomheder:

 Nellemann Holding A/S

 Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab

 Lemvigh-Müller Ejendomme ApS

 Scania Danmark Ejendom ApS

Såfremt ovenstående 4 korrekt vurderet har investeret i ejendomme som følge af koncerninteresser i

form af domicilbrug af ejendommene, vil disse ikke være repræsentative for min test af valgt praksis,

alle 4 anvender kostpris til værdiansættelse, hvilket kan være et udtryk for en interesse i at have en

transparent praksis i koncernen, da der i et eventuelt nationalt koncernregnskab vil være krav om at

domicilejendomme indregnes til kostpris, se i øvrigt under afgrænsning.
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Følgelig er der ikke taget hensyn til ovenstående manglende repræsentativitet, da dette som beskrevet

ikke er undersøgt nærmere, men blot er en frygt ud fra almindeligt kendskab til de nævnte

virksomheders koncernstruktur og –forhold.

Interessenter og regnskabsbrugere af investeringsejendomsselskabers

eksterne regnskaber
Dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af et typisk investeringsejendomsselskab, og på

baggrund af denne gennemgang vil der blive foretaget en kritisk analyse af hvilke interessenter og

regnskabsbrugere der er til investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber og hvilke af disse

der er de primære regnskabsbrugere.

Hvad indeholder et typisk investeringsejendomsselskab?
Et typisk investeringsejendomsselskab besidder naturligvis investeringsejendomme som er det

hovedaktiviteten går på, for derudover at kunne svare på hvad et typisk investeringsejendomsselskab

indeholder har vi kigget på de 17 selskaber, heraf blev 16 fundet repræsentative, som tidligere er

blevet udvalgt, og deres senest aflagte årsrapporter, på baggrund heraf har vi lavet nedenstående

skematisk opstillede liste over de øvrige forhold som typisk gør sig gældende for

investeringsejendomsselskaber. Listen er udelukkende baseret på de 16 repræsentativt udvalgte

selskaber, som der tidligere er redegjort for, hvorfor vurderes at være repræsentative.

Identificeret forhold: Interessent som følge heraf: Andel af stikprøve hvor forholdet er

gældende:

Lejeindtæger Lejere 100 %

Virksomhedskapital Ejere/investorer 100 %

Realkreditgæld Realkreditinstitutter 69 %

Personaleomkostninger Personale 31 %

Leverandørgæld Leverandører 13 %

Debitorer Lejere 6 %

Bankgæld Banker 6 %

Figur 8: Kilde: Egen tilvirkning, via årsrapporter trukket på cvr.dk

På ovenstående liste fremkommer ikke alle forhold som var aktuelle i årsrapporterne, det skyldes at

der er skelnet til væsentlighed, eksempelvis omkring debitorer og kreditorer, af flere årsager,

debitorer er typisk aldrig interessenter som følge af deres gæld til virksomheden, men nærmere som
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led i deres lejeforhold. Kreditorer er typisk interessenter på tidspunkt for tilbudsgivning af en

entreprise, øvrige kreditorer kan være el-, vand- og varme leverandører eksempelvis disse afregnes

dog typisk via lejerne, og derfor ikke direkte afhængig af virksomheden som andet end

administrationsled derudover kan det være erhvervsmæglere som led i en købs-/salgstransaktion eller

assistance med at udleje tomme lokaler. Derfor fremgår kun væsentlige forhold.

Hvilke interessenter og regnskabsbrugere har et typisk investeringsejendomsselskab
Som følge af den gennemgang der er lavet ovenfor, kan følgende regnskabsbrugere nævnes:

 Ejere

 Investorer

 Lejere

 Personale

 Realkreditinstitutter

 Leverandører

 Banker

 Långivere (pantebreve og lignende)

Udover ovenstående liste, er der altid følgende regnskabsbrugere af eksterne investerings

ejendomsselskabers regnskaber:

 Det offentlige

 Revisorer60

 Erhvervsmæglerne

Hvilke regnskabsbrugere er de primære?
Når man kigger på hvilke interessenter og regnskabsbrugere der er, skal man også se på hvilken

interesse der gør dem til regnskabsbrugere for at vurdere om de er primære eller sekundære

regnskabsbrugere. Nedenfor gennemgår vi hver af de listede regnskabsbrugere for at vurdere hvilke

der er primære og hvilke der er sekundære regnskabsbrugere.

Ejere

I den foretagende analyse af de 16 repræsentativt udvalgte selskabers eksterne årsrapporter, fandt vi

ejerne som interessenter i alle tilfælde. Det skyldes at den typiske investeringsejendomsvirksomhed

ejes af privat personer, privat ejede selskaber eller en kombination heraf, derfor er ejere altid

60 Med undtagelse af regnskaber hvor der ikke er en revisorerklæring – uanset erklæringsform
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interessenter for et repræsentativt investeringsejendomsselskab. Ejerne er væsentlige interessenter,

og ønsker typisk at se det bedst mulige resultat af deres forretningsdrift eller investering.

På baggrund af ovenstående vurderes ejere for primære regnskabsbrugere

Investorer

Investorer, anses i denne sammenhæng som interessenter med potentiel økonomisk interesse som

endnu ikke har besluttet hvor, og hvordan, de skal investere deres penge. Interessen blandt investorer

i investeringsejendomme har historisk været stor. Man så det i stor stil i slut 90’erne og start 00’erne

hvordan at overskydende likviditet blev gearet i investeringer i fast ejendom.61 Fænomenet fik en

hård opbremsning under finanskrisen, og er her 10 år efter finanskrisens start igen blostrene ligesom

ejendomsmarkedet. Den fortsat lave rente giver mulighed for investering med profit, trods relativt

lave afkastprocenter. Investorer vil i en branchen som investeringsejendomsbranchen altid være anset

for primære interessenter og –regnskabsbrugere.

På baggrund af ovenstående vurderes investorer for primære regnskabsbrugere

Lejere

Lejeres interesse i investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber, findes typisk i lejers

umiddelbare interesse i udlejers evne til at overholde sine vedligeholdelsesforpligtelser. Derfor kan

lejers interesse for investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber isoleres til selskabets

kapitalberedskab. Da indregning og måling af investeringsejendomme i de eksterne regnskaber ikke

har en direkte indflydelse på selskabets kapitalberedskab, vurderes lejernes interesse for netop

indregning og måling af investeringsejendomme i selskabernes eksterne regnskaber for ubetydelig,

medmindre at udlejer anvender den indregnede værdiansættelse i en direkte finansiering eller

refinansierings situation, hvor værdien derved kan give anledning til en større eller mindre

finansieringsværdi, ved en antagelse om at belåningsgraden ikke påvirkes af forskellig

værdiansættelse. Derved vil udlejeres kapitalberedskab være påvirket af værdiansættelsen, dette

vurderes dog at være så meget ude af lejeres hænder at de ikke vil tillægge det betydelig værdi ved

gennemgang af de eksterne regnskaber.

På baggrund af ovenstående vurderes lejere for primære regnskabsbrugere

61 Andre folks penge ”Historien om den danske finanskrise” – Niels Sandøe og Thomas G. Svaneborg, 2014
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Personale

Ligesom med lejere, er de ansattes interesse umiddelbart virksomhedens mulighed for at udbetale

løn, samt i fremtiden muligheden for at ”stige i graderne”, hvilket giver de ansatte en umiddelbar

interesse som omkredser selskabets vækst og kapitalberedskab. Som følge af de ansattes umiddelbare

interesse, sammenholdt med at analysen viser det kun er 31 % af investeringsejendomsselskaberne

som har ansatte, vurderes de ansattes samlet interesse for indregning og måling af

investeringsejendomme i de eksterne regnskaber ligesom lejernes for ubetydelig.

På baggrund af ovenstående vurderes personale for sekundære regnskabsbrugere

Realkreditinstitutter

Realkreditinstitutternes umiddelbare interesse for investeringsejendomsselskabernes eksterne

regnskaber ligger på de pengestrømme som selskaberne oplever, samt for det pant, der ligger til

sikkerhed for realkreditgælden, og den værdi det pant har. Pantets værdi skal ses i sammenhæng med

værdiansættelsen af investeringsejendommene hvori pantet påhviler. Hvorvidt realkreditinstitutterne

kan bruge de eksterne regnskaber til at validere pantets værdi afhænger i første omgang af følgende.

 Indregning til kostpris eller dagsværdi

- Ved indregning til kostpris kan det eksterne regnskab ikke bruges som grundlag for pantets

værdi.

 Antallet af ejendomme

- Såfremt der er flere ejendomme, og disse ikke er oplyst med individuel værdisætning62,

kan realkreditinstituttet ikke bruge det eksterne regnskab til at validere det enkelte

pantsværdi

 Kreditgivning i forhold til virksomhedens aktiviteter

- Der kan være flere kreditgivere til samme virksomhed, såfremt at der er 4 realkredit

institutter som har finansieret en virksomheds 10 ejendomme, så kan den samlede eller

underopdelte værdiansættelse af disse ikke bruges direkte i kreditgivers impairment test

af pantetsværdi medmindre værdiansættelsen er oplyst på ejendomsniveau med

benævnelse af ejendommens oplysninger som adresse eller lignende.63

62 Dette er ikke et krav i henhold til ÅRL
63 Dette er ikke et krav i henhold til ÅRL
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Med henvisning til ovenstående er det de færreste investeringsejendomsselskabers eksterne

regnskaber som af realkreditinstitutterne bliver tillagt væsentlig værdi i forbindelse med egen

validering af pantets værdi. Derfor ser man typisk at der udover det eksterne regnskab, bliver foretaget

en yderligere, mere detaljeret, rapportering fra investeringsejendomsselskaberne til

realkreditinstitutterne som indeholder informationer til brug for deres egen validering af pantets

værdi.

Så længe et investeringsejendomsselskab udviser positive pengestrømme, og ikke løbende har store

udsving, betaler sine terminer og samtidig afdrager på dele af gælden, er det sjældent

realkreditinstitutterne foretager sig en masse i deres løbende opfølgning på lånene, men i stedet

foretager sig grundig gennemgang, analyse og vurdering i forbindelse med yderligere finansiering

eller finansiering af nye investeringsejendomme.

Ved indsendelse af årsrapporter, bliver disse trukket og indarbejdet i en intern kontrol og validering

af de udbetalte lån, således at realkreditinstituttet kan dokumentere deres egen værdiansættelse af I

realkreditinstitutternes egne analyser af de eksterne regnskaber for investeringsejendomsselskaber

ligger fokus på sikkerhed for fremtidige betalinger. Derfor er det selskabets pengestrømme som er

vigtigst, derefter selskabets soliditet og nettoomsætningsaktiver. I forhold til de nævnte forhold

påvirker værdiansættelser af investeringsejendomme udelukkende soliditeten.

På baggrund af ovenstående vurderes realkreditinstitutter for primære regnskabsbrugere

Leverandører

Vores analyse viser, at 13 % af de danske investeringsejendomsselskaber har væsentlige leverandører

som derved vurderes at være interessenter. De typisk leverandøromkostninger i et

investeringsejendomsselskab er poster som, vedligeholdelsesomkostninger, forbedringsentrepriser,

vand, el, varme, rådgivningshonorarer herunder revisor, erhvervsmægler og advokat.

Det er sjældent der er leverandører som bliver væsentlige for et investeringsejendomsselskab, da

omkostningerne typisk er små, samtidig dækkes omkostningerne typisk direkte via lejen, hvorfor det

som udgangspunkt kun er vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger som kan give væsentlige

leverandører. På samme måde er det sjældent, at et investeringsejendomsselskabs leverandører, har

et væsentligt udestående med et ejendomsselskab, da de typiske leverandører er større virksomheder,

såsom el-, vand-, varmeforsyningsselskaber eller entreprenør virksomheder, eller der er tale om små

faktureringer. Igen kan der dog være tale om et væsentligt kunde- og leverandørforhold når det

handler om vedligeholdelses- og forbedringsomkostninger.
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Når man taler om vedligeholdelses- og forbedrings leverandører, er deres primære interesse for et

investeringsejendomsselskabs eksterne regnskab typisk fokuseret på kapitalberedskab.

Kapitalberedskabet er ikke afhængig af hvorvidt indregning og måling af selskabets

investeringsejendomme er til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller til dagsværdi,

medmindre at udlejer anvender den indregnede værdiansættelse i en direkte finansiering eller

refinansierings situation, hvor værdien derved kan give anledning til en større eller mindre

finansieringsværdi, ved en antagelse om at belåningsgraden ikke påvirkes af forskellig

værdiansættelse. Derved vil udlejeres kapitalberedskab være påvirket af værdiansættelsen, dette

vurderes dog at være så meget ude af leverandørernes hænder at de ikke vil tillægge det betydelig

værdi ved gennemgang af de eksterne regnskaber.

På baggrund af ovenstående vurderes leverandører for sekundære regnskabsbrugere

Banker

Min analyse viser, at det kun er 6 % af de danske investeringsejendomsselskaber, som har bankgæld.

Årsagen til at det kun er 6 %, ligger i at den typiske gæld er realkreditgæld, og alt efter ejendommens

art, kan der ifølge realkreditloven ske optagelse af henholdsvis 60 eller 80 % af værdien, afhængig af

om det er erhvervsejendom eller boligejendom.

Som følge af der sjældent er bankgæld, er deres umiddelbare interesse minimal, dog er deres interesse

primært fokuseret omkring kapitalberedskab og –frembringelse i forhold til afvikling af gælden.

På baggrund af ovenstående vurderes banker for sekundære regnskabsbrugere

Långivere (pantebreve og lignende)

Udover bank- og realkreditlån, er der også andre finansieringskilder når det kommer til fastejendom.

En af de hyppigst benyttede finansieringer som typisk benyttes som en side finansiering af

pantebreve. I et marked hvor renten er faldet siden før finanskrisen til et tidligere uhørt lavt niveau er

pantebreve typisk en dyrere finansieringsform en bank- og realkreditlån, og bliver derfor typisk brugt

i sammenhæng med mere risikofyldte investeringer. Af samme årsag og ud fra min test, er det ikke

min vurdering at det er så udbredt i markedet, og derfor heller ikke en væsentlig spiller når det

kommer til at skabe det generelle billede af interessenter og regnskabsbruger til

investeringsejendomsselskaber eksterne regnskaber.

På baggrund af ovenstående vurderes långivere for sekundære regnskabsbrugere
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Det offentlige

Det offentlige er mange forskellige instanser, derfor er denne regnskabs- og interessentbrugergruppe

nedenfor blevet underopdelt.

Kommuner

Kommuners interesse for investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber påhviler

indkomstskatten. Selskabsindkomstskat bliver afregnet fra danske selskaber til kommunen hvor

administrationsselskabet i sambeskatninger har hjemme, der hvor der ikke er tale om en

sambeskatninger bliver skatten afregnet af det enkelte selskab.

Et selskabs skattepligtige indkomst bliver ikke påvirket af hvorvidt en investeringsejendom indregnes

og måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller til dagsværdi. Det skyldes at

den regnskabsmæssige forskel bliver tilbageført i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige

indkomst.

Indkrævning og opfølgning på selskabers skat, herunder deres skattepligtige indkomst ligger ikke

under kommunen men under skattevæsnet.

På baggrund af ovenstående vurderes kommuner for sekundære regnskabsbrugere

Skattevæsnet

Skattevæsenet interesse i danske investeringsejendomsselskaber ligger på løbende analyse og kontrol

af deres indberetninger af moms og lignende. Men da der er mange investeringsejendomsselskaber

der ikke har momspligtig aktivitet, enten grundet der er tale om bolig, eller grundet der ikke er sket

frivillig momsregistrering af dets investeringsejendomme, er deres interesse som udgangspunkt

minimal.

Udover momsinteressen har skattevæsnet også en interesse i forhold til deres administrative rolle i

forhold til opkrævning og udbetaling af skattemellemværender, uanset herkomst. Denne interesse er

ikke særlig for investeringsejendomsselskaber, men derimod generel for danske virksomheder.

På baggrund af ovenstående vurderes skattevæsnet for sekundære regnskabsbrugere

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsens interesse i danske virksomheder, herunder investeringsejendomsselskaber ligger

på løbende opfølgning på overholdelse af regnskabslovgivningen. Erhvervsstyrelsen er en

overvågende og kontrollerende instans som har ansvaret for at danske virksomheder aflægger

årsrapporter rettidig mv. Da erhvervsstyrelsen interesse ligger i kontrol af overholdelse af
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lovgivningen er det ikke interessant for erhvervsstyrelsen hvorvidt der foretages indregning og måling

til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller til dagsværdi, udover at deres kontrol af

årsrapporterne bliver påvirket heraf, da der stilles forskellige krav til oplysningerne.

På baggrund af ovenstående vurderes erhvervsstyrelsen for primære regnskabsbrugere

Revisorer

Revisorer er som udgangspunkt altid part i investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber, da

de afgiver en erklæring omkring årsregnskabet, hvor de konkluderer hvorvidt regnskabet er

retvisende.

Revisors interesse i det enkelte investeringsejendomsselskabs eksterne regnskab afhænger af 2 ting.

 Afgives der en erklæring

 Hvilken sikkerhed udtrykker erklæringen

Såfremt revisor ikke afgiver en erklæring på et investeringsejendomsselskabs eksterne regnskab, er

revisor ikke part, revisor er som udgangspunkt kun regnskabsbruger og –interessent når revisor skal

afgive en erklæring på regnskabet. Revisor kan overordnet set afgive 4 erklæringer på et årsregnskab,

de er som følger:

 Revisionserklæring

 Erklæring om udvidet gennemgang

 Reviewerklæring

 Assistanceerklæring

Ved en revisions erklæring, som er den erklæring med højeste grad af sikkerhed, er revisor interesse

for regnskabet størst, da det er her revisor skal udtrykke den sikreste konklusion på hvorvidt

regnskabet er retvisende. Revisors interesse falder i takt med at den sikkerhed som revisors erklæring

skal udtrykke falder. Derved er revisors interesse faldende fra revision, til udvidet gennemgang. Igen

er interessen faldende fra udvidet gennemgang til review, og yderligere fra review til assistance.

Assistance erklæringen, som er en opstillingserklæring, her udtrykker revisor ingen konklusion, men

revisor skal dog stadig forholder sig til regnskabet i forhold til regnskabslovgivningen, hvorfor revisor

til trods for der ikke udtrykkes en konklusion med sikkerhed fortsat er interessent til årsregnskabet.

På baggrund af ovenstående vurderes revisor for primære regnskabsbrugere



Page 54 of 88

Erhvervsmæglere

Erhvervsmæglere er interesserede i investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber, som følge

af deres overvejende interesse for ejendomsbranchen. Erhvervsmæglere er både relations skabende

på købs- og salgssiden i en ejendomsvirksomhed, som følge af at de kan bistå udlejning, samt at

medvirke til at skabe og gennemføre købs- og salgstransaktioner.

Erhvervsmæglernes syn på markedet bruges af investeringsejendomsselskaberne i forbindelse med

værdiansættelse af deres ejendomme, da erhvervsmæglerne typisk laver markedsrapporter som

danner grundlag for en bred diskussion omkring leje- og afkastniveauer på baggrund af ejendomsart

og –beliggenhed. Derved har erhvervsmæglerne en indirekte påvirkning på de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber og de heri indregnede værdier af

investeringsejendomme.

Erhvervsmæglerne syn på investeringsejendomsselskaber og interesse heri, skyldes i høj grad deres

branchefokus, og deres ønske om at øge deres vidensniveau og sikre at de bliver endnu skarpere på

at værdiansætte såvel enkeltejendomme som markedet som helhed. Derudover så er deres interesse

at fange hvilke investeringsejendomsselskaber som er oplagte kunder på henholdsvis købs- og

salgssiden af deres forretning.

På baggrund af ovenstående vurderes erhvervsmæglere for primære regnskabsbrugere

Delkonklusion
På baggrund af vores analyse af de eksterne regnskaber og vores gennemgang af de regnskabsbrugere

og -interessenter som der er konstateret der er til investeringsejendomsselskabers eksterne

regnskaber, kan det konkluderes at det ikke er sort hvidt, og at der fra regnskab til regnskab er

forskellige regnskabsbrugere og –interessenter.

På baggrund af vores test og gennemgang kan vi dog konkludere at for det gennemsnitlige

investeringsejendomsselskabs eksterne regnskab er det følgende regnskabsbrugere og –interessenter

som er de primære.

 Ejere

 Investorer

 Lejere

 Realkreditinstitutterne

 Erhvervsstyrelsen
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 Revisorer

 Erhvervsmæglerne

Interview og analyse af svar
For at kunne besvare afhandlingens overordnede problemstilling, er det fundet nødvendigt at indhente

viden og erfaring fra branchens interessenter, derfor vil dette afsnit indeholde interview med nogle af

disse interessenter. Respondenterne er fundet gennem en kritisk gennemgang af branchens

interessenter og regnskabsbrugere. Spørgsmålene er udformet for både at sikre at respondenterne

forholder sig emnet uden og med den viden som afhandlingen i øvrigt indeholder som følge af de

observationer og analyser den indeholder, derved bliver resultaterne af analyserne testet op imod

nogle fagfolks viden og dermed efterprøvet. Afsnittet indeholder en kort beskrivelse af

respondenterne, en gennemgang af spørgsmålene, herunder hvorfor og hvordan de er udformet som

de er, samt en analyse og samlet konklusion på baggrund af de indspark respondenterne kommer med.

Opbygning af interview
Dette afsnit vil præcisere tilgangen til de interviews som skal være med til at give svar på

afhandlingens overordnede problemstilling. Herunder opdeling af spørgsmål i kategorier og en

beskrivelse af de forskelle spørgsmåls kategorier og former.

De generelle spørgsmål

Formålet med de generelle undersøgende spørgsmål er, at den interviewede person har mulighed for

neutralt, at forholde sig til den overordnede problemstilling. Det vigtigste for de generelle spørgsmål,

er at de skal være opbygget og formuleret så åbent og neutralt som muligt, derved kan svarene på

spørgsmålene lede til en åben diskussion. Derudover er det vigtigt, at den interviewede ikke endnu er

påvirket af det undersøgende arbejde der er lavet tidligere i afhandlingen.

De primære generelle spørgsmål er listet nedenfor.

 Hvad er din holdning til, at man i en branche som ejendomsbranchen, kan værdiansætte sine

investeringsejendomme, hovedaktivitet eller ej, til kostpris eller dagsværdi?

 Hvad er din holdning til den nuværende lovgivning omkring indregning og måling af

investeringsejendomme, henset til at det for under 10 år siden var ejendomsmarkedet der var

en medvirkende faktor til finanskrisen?
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De analyserende spørgsmål

Formålet med de analyserende spørgsmål, er at inddrage den interviewede i mine undersøgelser, og

på baggrund heraf få en holdning fra den interviewede til mine resultater. Derved er det muligt at få

nogle af markedets parters indspark til hvorvidt mine observationer og analyser giver et billede som

de kan genkende og derved sikre, at mine resultater er repræsentative.

De analyserende spørgsmål er listet nedenfor.

 Hvilken værdiansættelses metode finder du mest retvisende?

 Hvad er din holdning til, at min analyse viser, at halvdelen af de danske

investeringsejendomsselskaber indregner deres investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger?

 I den nye årsregnskabslov præciseres oplysningskravet ved indregning til dagsværdi fra at

være alle væsentlige faktorer i værdiansættelsen skal beskrives til alle centrale faktorer, det

skal anses for en skærpelse, hvilken effekt tror du denne skærpelse vil få på de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber?

De perspektiverende spørgsmål

Formålet med de perspektiverende spørgsmål, er at den interviewedes holdninger og synspunkt

omkring hvordan informationsbehovet for regnskabsbrugerne i større grad sikres dækket for, at

regnskabsbrugerne kan finde den indregnede værdi af investeringsejendomme, i

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber, for retvisende. Samtidig skulle respondenternes

indspark gerne være med til at give et perspektiverende billede af den aktuelle lovmæssige praksis,

herunder de krav der allerede stilles til informationer for investeringsejendomsselskaberne i

forbindelse med indregning og måling af investeringsejendomme.

De perspektiverende spørgsmål er listet nedenfor.

 Hvad er din holdning til, hvorvidt de gældende oplysningskrav giver regnskabsbruger

tilstrækkelig viden til at kunne vurdere hvorvidt den indregnede værdi af

investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er retvisende?

 Hvilke ændringer finder du nødvendig til den gældende lovgivning, for at sikre at

regnskabsbruger selv kan vurderer, hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme

i de eksterne regnskaber er retvisende?

 Hvis du skulle udforme en ny praksis for indregning og måling af investeringsejendomme, og

i tilknytning hertil oplysningskravene ved indregning og måling indenfor den nye praksis,
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hvordan tænker du da denne ville være, med henblik på højst mulig gennemsigtighed for

regnskabsbrugerne?

Respondenter
Dette afsnit vil præcisere hvilke respondenter der er til det udarbejdede interview, herunder hvordan

respondenterne er udvalgt og hvorfor de vurderes at have en baggrund og viden som kan danne basis

for yderligere analyse til brug for besvarelse af afhandlingens problemformulering.

Udvælgelse af respondenter

For at kunne udvælge de bedst egnede respondenter, bliver vi nød til at skelne til den tidligere

gennemgang af interessenter og primære regnskabsbrugere der findes i branchen.

Resultatet af denne gennemgang er at de primære regnskabslæsere er:

 Ejere

 Investorer

 Lejere

 Realkreditinstitutterne

 Erhvervsstyrelsen

 Revisorer

 Erhvervsmæglerne

På baggrund af ovenstående, vurderes det at give mening at indhente viden, i form af et interview, fra

en revisor med erfaring inden for revision og rådgivning til ejendomsbranchen, en erhvervsmægler

som har erfaring med det aktuelle marked og den udvikling markedet for erhvervs- og

investeringsejendomme har gennemlevet og gennemlever, samt en investor og direkte aktør i

branchen i form af daglig ledelse og ejerskab af investeringsejendomsselskaber.

Henset til ovenstående liste over primære regnskabslæsere, kan udvælgelsen umiddelbart virke lidt

snæver, men årsagen til at det ikke vurderes aktuelt at indhente viden fra de øvrige primære

regnskabslæsere er angivet nedenfor.

Lejere

Lejeren er som udgangspunkt sikret gennem en lejekontrakt, som regulere lejerens forhold til

lejemålet, herunder til lejemålets ejer, det betyder at virksomheden eller privatpersonen bag

lejekontrakten som udgangspunkt er uinteressant i forhold til finansiel stilling. Det kan diskuteres om

lejer vil være interesseret i at vurdere udlejers finansielle stilling i forhold til at overholde de
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vedligeholdelses- og moderniseringsforpligtelser som udlejer har. Det er dog min umiddelbare

vurdering, at det vil være de færreste enkeltlejere, som kan få særligt meget ud af at bruge de eksterne

regnskaber aktivt.

Derudover så vurderes en lejer ikke at give mening i afhandlingens øje med, da afhandlingen går på

regnskabslæsers informationsbehov for at kunne anse den fastsatte dagsværdi som retvisende i det

eksterne regnskab, da værdiansættelsen af investeringsejendomme er en ikke-monetær post64, kan

lejer ikke bruge værdiansættelsen i forhold til hvilken finansiel situation virksomheden aktuelt står i,

medmindre lejer vil bruge værdiansættelsen til at forholde sig til udlejers mulighed for at fremskaffe

yderligere kapitalberedskab i form af optagelse af yderligere fremmed finansiering af de indregnede

ejendomme.

Realkreditinstitutter

Realkreditinstitutterne er tidligere vurderet uinteresserede i de eksterne regnskaber i forhold til

værdiansættelsen, da deres vurdering af pantets værdi løbende ikke baseres på årsrapporterne som

giver et for stationært øjebliksbillede af værdien. Realkreditinstitutterne analyserer årligt på

indkomne årsrapporter, men den løbende test af lånets og det tilhørende pant’s værdi ligger i en

løbende kontrol af øvrige markedsforhold. Derudover har realkreditinstitutterne i de fleste tilfælde

flere oplysninger end de kan hente i årsrapporterne via en direkte kontakt med virksomheden omkring

drift, ejendomsstand mv.

Realkreditinstitutternes egen analyse af årsrapporter går derfor primært på pengestrømme, soliditet

og nettoomsætningsaktiver, for at vurderer selskabets stand i forhold til at overholde dets

forpligtelser, da værdiansættelsen af de indregnede ejendomme udelukkende påvirker soliditeten af

de tre forhold, forventes realkreditinstitutternes input ikke at give brugbar information til opgaven.

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsens interesse for investeringsejendomsselskabernes årsrapporter påhviler ikke direkte

værdiansættelsen, men derimod det apparat der ligger omkring.

64 http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwilt-
HtlpzRAhUEKywKHf1gCmQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fsr.dk%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FFaglig%2520vide
n%2FRegnskaber%2FStandarder%2520og%2520vejledninger%2FRV%2520for%2520B%2520og%2520C_app%2520A%
2520-
%2520E_221215.ashx&usg=AFQjCNF0S_m3Xu59nelAVLUiEElnxeACQw&sig2=7DoQl7zY73EhahBuH27AvA&bvm=bv.14
2059868,d.bGg
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Erhvervsstyrelsens interesse er af kontrollerende karakter, og omfatter primært en kontrollerende

interesse. Derved påhviler Erhvervsstyrelsens interesse hvorvidt at årsrapporten er aflagt i

overensstemmelse med gældende love og regler, herunder hvorvidt det er indberettet og aflagt i

overensstemmelse med foreskrivende tidsfrister. Derfor forventes Erhvervsstyrelsens input ikke at

give brugbar og relevant information til afhandlingen.

Information omkring respondenter og deres baggrund

Nedenfor er en kort beskrivelse af de udvalgte respondenter til det planlagte interview.

Respondenterne er udvalgt ud fra en forventning om deres kendskab til branchen og afhandlingens

overordnede problemstilling.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen er uddannet registreret revisor, og har i årene 1991 til 2007 drevet eget

revisionsfirma Bille & Buch-Andersen Registreret Revisionsaktieselskab, herefter har Frank Buch-

Andersen i en årrække været i bestyrelsen for revisionsfirmaet.

Udover Frank Buch-Andersens erfaring fra revisions faget, har Frank Buch-Andersen gennem en

årrække besiddet en række bestyrelsesposter og direktionsposter i små-, mellemstore- og store

virksomheder.

Herunder følger liste med nogle af de erfaringsposter som Frank Buch-Andersen har besiddet:

 Brøndby IF A/S (Bestyrelsesmedlem – fra 2005 til 2009)

 Brøndby IF A/S (Administrerende direktør – fra 2009 til 2010)

 Green Wind Energy A/S (Administrerende direktør – fra 2007 til 2009)

 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S (Bestyrelsesmedlem – fra 2008 til 2015)

Frank Buch-Andersen arbejder i dag som daglig leder og direktør i ejendomsselskaberne Rent Estate

A/S, Ejendomsselskabet FRB ApS og Hovedvejen 206 ApS, som tilsammen besidder ejendomme for

ca. 240 – 250 mio. kr. Ejendommene er indregnet til dagsværdi.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt er uddannet statsautoriseret revisor. Jesper Wiinholt er indehavende partner i

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og han har siden 2006

specialiseret sig i revision og rådgivning af ejendomsbranchen, herunder i særdeleshed af

investeringsejedomsselskaber. Således er Jesper Wiinholt i dag leder af PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab’s Ejendomsbranchegruppe.
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Jesper Wiinholt har over 29 års erfaring fra revisionsfaget, og sidder blandt andet i dag med

kontoransvar for over 200 revisorer.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup er investeringschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Som investeringschef er Poul

Randrup daglig ansvarlig for EDC Erhverv Poul Erik Bech’s 2 ben, boligudlejningsejendomme og

erhvervsudlejningsejendomme. Som investeringschef for landets største erhvervsmæglere, har Poul

en stor viden omkring det danske ejendomsmarked og den udvikling den har gennemlevet.

Poul Randrup har blandt andet en baggrund fra bankverdenen, men de seneste 29 år, har Poul Randrup

været hos Poul Erik Bech, og er uddannet ejendomsmægler og valuar.

De generelle spørgsmål
Formålet med dette afsnit, er at analysere de enkelte respondenters svar på de generelle spørgsmål,

samt at udarbejde en samlet vurdering på tværs af de svar respondenterne har givet på de generelle

spørgsmål under interviewene.

Spørgsmål 1

Hvad er din holdning til, at man i en branche som ejendomsbranchen, kan værdiansætte sine

investeringsejendomme, hovedaktivitet eller ej, til kostpris eller dagsværdi?

Formålet med spørgsmålet er at spore mig ind på, hvordan respondenternes forhold er til de

værdiansættelsesprincipper som årsregnskabsloven giver investeringsejendomsselskaberne mulighed

for at bruge i deres eksterne regnskaber, samtidig er det ændrede krav om hovedaktivitet indarbejdet,

for at se om det vil påvirke respondenternes holdning og opfattelse af gældende regler.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener umiddelbart, uanset indregnings- og målingsprincip, ikke at den

gældende lovgivning sikre et retvisende billede af investeringsejendomsselskabers værdier,

indtjening og egenkapital. Han mener at regnskabsbruger og –interessent er overladt til sig selv, i

forhold til at komme et fair og retvisende billede heraf nærmere.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener at det er rigtigt, at man kan tage investeringsejendomme op til dagsværdi,

herunder henviser han til, at hvis meningen med årsregnskaberne er at vise et billede af den

økonomiske udvikling i både drift og værdier. Han mener at dagsværdi først og fremmest giver

investorerne en fremadrettet viden om ledelsens forventninger til drift og afkast.
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At Jesper Wiinholt ikke kommenterer indregning og måling til kostpris, skyldes efter min vurdering,

at hans primære rolle som revisor tager udgangspunkt, at hovedreglen og –princippet ikke kan

afviges.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup henstiller til, at i hans fag, har han en række kunder som det ikke er vigtigt for at vise

en formueudvikling i form af øget eller faldet værdisætning af deres investeringsejendomme. Der er

typisk tale om en hvilende fond eller lignende konstruktion, som alene har til formål at realisere

tilstrækkelig driftsafkast til at kunne gennemføre de udlodninger og uddelinger, som de skal i henhold

til vedtægter og lignende. Poul Randrup mener, at sådanne typer investeringsejendomsejere er

ligeglade med hvilken værdi investeringsejendommene indregnes til. Samtidig mener han, at for alle

investeringsejendomsselskaber, der ikke kun har til formål at gennemføre årlige uddelinger og

udlodninger, bør investeringsejendomme indregnes til dagsværdi, for når man kigger på et eksternt

regnskab, vil det være mest gennemskueligt, hvis der er indregnet en reel værdi, hvilket efter Poul

Randrup’s vurdering alt andet lige må være en nutidsværdi altså en dagsværdi. Han mener dog, at

hvis man ønsker at anlægge et forsigtighedsprincip ved sin opgørelse af dagsværdien, så skal dette

forsigtighedsprincip blot være en del af de risici man indarbejder i sine forudsætninger for sin

dagsværdiopgørelse. Poul Randrup mener at der er et særligt behov for at indregning sker til en reel

værdi, når man taler om ejendomsbranchen.

Spørgsmål 2

Hvad er din holdning til den nuværende lovgivning omkring indregning og måling af investeringsejendomme,

henset til at det for under 10 år siden var ejendomsmarkedet der var en medvirkende faktor til finanskrisen?

Formålet med spørgsmålet er at henstille respondenternes opmærksomhed på branchens historiske

indflydelse på den seneste finansielle krise, og på baggrund heraf høre hvorvidt respondenternes

holdning til den nuværende lovgivning påvirkes af denne reference.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at lovgiver burde sikre, at investeringsejendomsselskaber med en vis

størrelse, indregner deres ejendomme på en ensartet og gennemsigtig måde, således at regnskabslæser

kan have større tillid til de værdier, samt den indtjening og egenkapital som de eksterne regnskaber

udviser. Han mener, at hvis lovgiver greb ind, ville det alt andet minimere risikoen for at branchen

endnu engang kunne være medvirkende til en fremtidig finansiel krise.
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Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener, at lovgivning er tilrettelagt på en måde så den imødekommer det overordnede

formål om at årsrapporterne skal give et relevant billede af virkeligheden. Han mener i øvrigt ikke at

det finansielle krise er et resultat af at den gældende regnskabslovgivning er formuleret

uhensigtsmæssigt. Derimod mener han, at den finansielle krise er et resultat er at kreditgiver har

fastsat forkerte forudsætninger i forbindelse med kreditgivning, og mener ikke de i den forbindelse

kan have brugt de eksterne årsregnskaber synderligt, men derimod har foretaget egne vurderinger,

med egne forudsætninger.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup har adskillelige holdninger til hvad der var skyld i krisen, men mener ikke man kan

giver udviklingen i ejendomsmarkedet og særligt priserne den direkte skyld. Som erhvervsmægler

fortæller Poul Randrup, at deres dagligdag var voldsomt præget af den øgede efterspørgsel, og nævner

at når de kiggede på en ejendom i forhold til at værdiansætte den i salgs øje med, og vurdere at en

fornuftig pris ville være 15.000 kr. pr. kvadratmeter, så var faktum, at stort set alt under 20.000 kr.

pr. kvadratmeter blev solgt eller handlet samme dag. Hvordan skulle mæglerne reagere andet end at

vurdere ejendommen til 20.000 kr. pr. kvadratmeter. Som erhvervsmægler er den primære opgave at

få en handel, og dernæst at den bliver gennemført til højest mulig pris. Poul Randrup mener det er

naivt at mene, at finanskrisen skyldes at ejendommene blev handlet for dyrt, derimod ligger fejlen

ifølge ham hos kreditgiver. Ifølge Poul Randrup, ansatte realkreditinstitutter og banker dygtige og

kompetente folk, med den eneste formål, at fordoble udlån, såfremt de formåede at fordoble udlån,

ville deres hyre ligeledes blive fordoblet. Som Poul Randrup beskriver det, er det naturligt at disse

dygtige folk, blev mindre skeptiske og lempede lidt på hvor strikse de var i forhold til udlån, og

sikkerhed samt risici ved værdisætning af ejendommene, hvem ville ikke blive det når de selv kunne

få mere i egen lomme, og de ikke blev kontrolleret fordi alle gjorde det. Dette gjorde ifølge Poul

Randrup, at den almindelig risikovurdering for pantets værdi, ikke længere stod øverst på

dagsordenen.

Poul Randrup henstiller til, at det der er sket efter krisen, er at realkreditinstitutterne, med henvisning

til den finansielle krise og forøgede usikkerhed, som følge heraf, i ejendomsmarkedet, valgte at øge

bidragssatserne. Poul Randrup stiller derfor modspørgsmål, hvem betaler prisen for den finansielle

krise, og svarer, i hvert fald ikke kreditinstitutterne som muligvis var hovedårsagen.

Herefter henviser Poul Randrup til at ejendomsmarkedet i dag, særligt i store dele af København, har

udviklet sig således at priserne er højere oppe end de var lige før krisen. Renten er overordnet set



Page 63 of 88

faldet i små 10 år, og flere erhvervsvirksomheder har i dag negative indlånsrenter. Poul Randrup

henviser til, at netop den negative indlånsrente, lige nu er medvirkende til at presse priserne yderligere

i været, og risikovilligheden følger med. Investeringsejendomme med umiddelbart lave afkast, kan

nu give et bedre indirekte afkast, da man i stedet for at betale for at have pengene stående i banker og

lignende kan få et mindre afkast for at investere dem i ejendomme. Dette påvirker ifølge Poul Randrup

i særdeleshed boligudlejningsejendomme.

Delkonklusion

På baggrund af respondenternes svar på de generelle spørgsmål, og min tidligere underbyggede

vurdering af at respondenterne er vurderet repræsentative for de primære regnskabsbrugere, kan det

konkluderes, at de primære regnskabsbrugere til investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber

finder det fornuftigt at det er muligt at indregne til kostpris eller dagsværdi, og mener ikke at den

gældende lovgivning er skyld i den finansielle krise, herunder ej med hensyn til ejendomsbranchens

indflydelse på den finansielle krise.

Respondenterne finder at kostpris som udgangspunkt kun bør bruges af nogle specifikke typer

virksomheder, der som udgangspunkt ikke har til formål at generere formue for nogle interessenter,

men som har til formål at udlodde eller uddele på baggrund af driftsafkast.

Respondenterne finder at ligeledes at skylden for ejendomsbranchens indflydelse på den finansielle

krise, skal findes i kreditgivers måde at håndtere risikovurdering i forbindelse med udlån og løbende

validering af pantets værdi i perioden op til krisen. Respondenterne mener ikke at kreditgiver i den

forbindelse har anvendt det eksterne regnskab i væsentligt omfang som del af validerings- og

risikovurderings aktiviteterne.

På baggrund af respondenternes svar, finder jeg at lovgivningen ikke har været skyld i den finansielle

krise, men samtidig at den ikke i tilstrækkelig grad har medvirket til at undgå krisen. Såfremt

kreditgiver havde fundet det eksterne regnskab relevant som underbyggende dokumentation i deres

validerings- og risikovurderings aktiviteter ville krisen muligvis i større omfang være undgået eller

sandsynligvis været markant mindre, årsagen til at kreditgiver ikke har anvendt det eksterne regnskab

tilstrækkeligt må derfor ligge i at det eksterne regnskab ikke er fundet tilstrækkeligt relevant, hvilket

må være et resultat af at lovgivningen ikke sikre tilstrækkelig viden til regnskabsbruger for at det kan

bruges til kreditvurdering.
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De analyserende spørgsmål
Formålet med dette afsnit, er at analysere de enkelte respondenters svar på de analyserende

spørgsmål, samt at udarbejde en samlet vurdering på tværs af de svar respondenterne har givet på de

analyserende spørgsmål under interviewene.

Spørgsmål 3

Hvilken værdiansættelses metode finder du mest retvisende?

Formålet med spørgsmålet er at få respondenterne til, at klassificere de af årsregnskabsloven givne

forskellige værdiansættelsesmetoder og –modeller.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at en DCF-baseret dagsværdiansættelse, med en 10-årig budgetperiode,

er den mest retvisende. Men han mener samtidig, at der skal udbygges et detaljeret oplysningskrav

som gør det muligt at sammenligne indregnede værdier fra ejendom til ejendom og selskab til selskab.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener, at en DCF-baseret dagværdisberegning er den mest retvisende

værdiansættelsesmetode af investeringsejendomme.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener, at en reel værdi, en nutidsværdi er det mest retvisende, og han mener den som

udgangspunkt skal fremfindes via en afkastbaseret dagsværdiansættelsesberegning som understøttes

af realistiske forudsætninger.

Spørgsmål 4

Hvad er din holdning til, at min analyse viser, at halvdelen af de danske investeringsejendomsselskaber

indregner deres investeringsejendomme til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger?

Formålet med spørgsmålet er at følge op på respondenternes svar i spørgsmål 4, med resultaterne fra

min analyse omkring hvilken værdiansættelsesmetode og –model der typisk anvendes af de testede

danske investeringsejendomsselskaber, og på baggrund heraf at få respondenternes reaktion på min

analyse.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank mener, at det er bekymrende at flere selskaber ikke ønsker at optage deres aktiver til reelle

værdier, eller i hvert fald at komme frem til en værdi der er tættere på en markedsværdi end kostpris

med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Han ser faren ved indregning og måling til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger, som at der kan gemme sig ejendomme som er tomme og som

ikke er genudlejningsmodne, men nærmere er nedrivningsmodne. Disse ejendomme kan ved en

indregning til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger af regnskabslæser mistolkes til at
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der sandsynligvis ligger skjulte værdier, men derimod er aktiverne potentielt set ikke tilstrækkeligt

nedskrevet. Frygten kan også bare være for ejendomme hvor der er så særlig en specialindretning at

det alene giver anledning til en ombygning eller lignende for at gøre ejendommen

genudlejningsmoden.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt henstiller til, at de sager der ryger gennem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab, de typisk bliver indregnet til kostpris, når der er en selskabsstrukturel årsag

hertil, eksempelvis når der ligger en overliggende fond eller et overliggende selskab som omregner

til dagsværdi. I de situationer hvor koncernstrukturen er sådan, er man typisk ligeglad med om

indregning og måling sker til dagsværdi i de underliggende investeringsejendomsselskaber.

Derudover henviser Jesper Wiinholt til, at der fortsat er virksomheder som bedst kan lide at indregne

konservativt, og derved kun tage fortjenester herunder kapitalgevinster når investeringsejendomme

sælges og ikke løbende ved at regulere til dagsværdi, for på den måde kun at vise et resultat af

realiserede gevinster. Til slut henstiller Jesper Wiinholt til, at der selvfølgelig fortsat er nogle

virksomheder, som holder fast i brugen af hovedreglen om indregning og måling til kostpris med

fradrag af akkumulerede afskrivninger for at sikre sig mod eventuelle nedskrivninger til en lavere

dagsværdi.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener, at når man snakker om industriejendomme eller hvilende fonde som tidligere

omtalt under spørgsmål 1, som kun har til formål at skabe driftsafkast nok til at uddele og udlodde i

henhold til vedtægter, så kan det være aktuelt at indregne og mål en virksomheds

investeringsejendomme til kostpris. Men når vi snakker udlejningsejendomme generelt, mener han

ikke at det giver mening at indregne disse til kostpris.

Spørgsmål 5

I den nye årsregnskabslov præciseres oplysningskravet ved indregning til dagsværdi fra at være alle

væsentlige faktorer i værdiansættelsen skal beskrives til alle centrale faktorer, det skal anses for en

skærpelse, hvilken effekt tror du denne skærpelse vil få på de danske investeringsejendomsselskabers

eksterne regnskaber?

Formålet med spørgsmålet er at få respondenternes reaktion på at den ”nye” årsregnskabslov er

påtænkt til at imødekomme et øget informationsbehov fra investeringsejendomsselskabers

regnskabsbrugeres og –interessenters side. Lovens imødekommenhed ligger i en skærpelse af det

eksisterende oplysningskrav.
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Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at det er praksis der kommer til at afgøre hvorvidt skærpelsen vil have

en egentlig i effekt på investeringsejendomsselskabernes eksterne regnskaber. Men umiddelbart

mener han at skærpelsen er noget uklar da ordvalget er tolkningsmæssigt meget ens.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener, at skærpelsen vil have en positiv effekt på oplysningsniveauet i de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber, da han mener, at det man hidtil har kaldt for

best practice i større grad vil blive fællesnævner for hvilket detaljerings- og karakterniveau

oplysningerne om basis for værdiansættelsen af investeringsejendomme der indarbejdes i de eksterne

regnskaber. Han henstiller dog til at den faktiske indflydelse vil blive afgjort af praksis. Samtidig

oplyser han, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som udgangspunkt

ikke tolker dette som en væsentlig skærpelse, men nærmere som en præcisering, og han forventer

umiddelbart ikke at der vil opleves en væsentlig forøgelse af oplysningsniveauet i de af

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab opstillede årsregnskaber, da han

mener at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i forvejen er gået langt i

deres tolkning af gældende regler på området.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener som udgangspunkt, at lovgiver burde have været mere specifik. Han mener

fortsat at formuleringen er uklar, og at den i større grad bør indeholde specifikke krav til hvilke

oplysninger og informationer en virksomhed skal give i deres eksterne regnskab som understøttelse

til den dagsværdi de har indregnet deres investeringsejendomme til. Et sådan krav kunne eksempelvis,

ifølge Poul Randrup, være oplysninger som normalvis ville indgå i en SWOT-analyse hvis en sådan

skulle laves om en investeringsejendom.

Delkonklusion

På baggrund af respondenternes svar på de analyserende spørgsmål, og min tidligere underbyggede

vurdering af at respondenterne er vurderet repræsentative for de primære regnskabsbrugere, kan det

konkluderes, at de primære regnskabsbrugere til investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber

finder værdiansættelsesmetoden dagsværdi for værende mest retvisende, at de i overvejende grad

mener at det er bekymrende at så stor en andel af de danske investeringsejendomsselskaber som

anvender værdiansættelsesmetoden kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger og at de

finder skærpelsen i den nye årsregnskabslov omkring oplysningskrav for ukonkret og vurderer at det

bliver praksis der definerer effekten heraf.
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Respondenterne finder at den mest retvisende værdiansættelsesmetode er dagsværdi, dog er der

uenighed omkring hvilken værdiansættelsesmodel, som giver den mest retvisende dagsværdi, om det

er en afkastbaseret eller en DCF-baseret opgørelse.

Respondenterne finder at det bekymrende hvis halvdelen af de danske investeringsejendomsselskaber

indregner deres investeringsejendomme til kostpris, de mener kun det er særlige virksomhedstyper

og –konstellationer, som det giver mening for at indregne til kostpris. De er enige om at

udlejningsejendomme som udgangspunkt bør værdiansættes og indregnes til dagsværdi i eksterne

regnskaber.

Respondenterne finder at skærpelsen i den nye årsregnskabslov til oplysningskravet ved indregning

af investeringsejendomme til dagsværdi, er for ukonkret. De finder formuleringen uklar og at nuancen

i sproget både kan ses som en skærpelse og en præcisering, derfor er der uenighed omkring effekten

af skærpelsen, men enighed om at praksis vil give svaret på hvordan dette vil påvirke de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber fremadrettet.

På baggrund af respondenternes svar, finder jeg at lovgivningen ikke sikre at virksomhederne i

tilstrækkelig grad vælger et relevant indregnings- og målings princip for investeringsejendomme og

at de skærpelser der er lavet i forbindelse med den nye årsregnskabslov ikke er tilstrækkelige til at

løfte informations- og oplysningsniveauet tilstrækkeligt ved indregning til dagsværdi, der er fortsat

muligheder for at tolke kravene til oplysninger og informationer hvilket gør at der ikke vil ske et

samlet løft af informationernes og oplysningers -detaljeringsgrad og -niveau som ønsket.

De perspektiverende spørgsmål
Formålet med dette afsnit, er at analysere de enkelte respondenters svar på de perspektiverende

spørgsmål, samt at udarbejde en samlet vurdering på tværs af de svar respondenterne har givet på de

perspektiverende spørgsmål under interviewene.

Spørgsmål 6

Hvad er din holdning til, hvorvidt de gældende oplysningskrav giver regnskabsbruger tilstrækkelig viden til at

kunne vurdere hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er

retvisende?

Formålet med spørgsmålet er at få respondenternes holdning til de oplysningskrav der er i gældende

årsregnskabslov, med henblik på om respondenterne mener at oplysningskravene imødekommer

regnskabsbrugers videns behov for at kunne vurdere om indregnet værdi af investeringsejendomme i

eksterne regnskaber er retvisende.
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Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at kravene er for løse, særligt med baggrund i at

investeringsejendomme nu er et af de eneste aktiver som kan indregnes til dagsværdi, af den årsag

mener han, at der også bør stilles større og mere konkrete krav til underbyggende dokumentation og

–information af værdiansættelsen. Samtidig henviser han til, at de indregnede værdireguleringer kan

være større end selskabets drift og indtjening, i visse tilfælde større end egenkapitalen, og derved er

der et ekstraordinært informationsbehov og en særlig detaljeringsgrad, således at regnskabslæser har

mulighed for egen validere værdiansættelsen i forhold til egen viden om markedsforhold.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener umiddelbart at de informationer som at tilgængelige i de eksterne regnskaber

samt de informationer om markedet som er tilgængelige i offentlige markedsrapporter samlet set

klæder investorer godt på. Dog mener han at den gældende lovgivning godt kunne suppleres med

mere detaljerede oplysningskrav omkring lejersammensætning og information om indtægtsstrømme

og sikkerheder i indtægtsstrømmene i form af lejekontraktoplysninger om uopsigelighed og lignende.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener, at man burde kunne forvente, at ledelsen i investeringsejendomsselskaber som

minimum oplyser de forudsætninger som ligger til grund for den dagsværdiansættelse som

investeringsejendommene er indregnet til i selskabets eksterne regnskab. Han mener at lovgivningen

på nuværende tidspunkt er for uklar, og derfor stadig ikke understøtter at disse oplysninger gives i

tilstrækkelig grad. Poul Randrup mener, at investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber

mangler indholdet af en simpel SWOT-analyse i forhold til dagsværdiansættelserne, han mener at

disse oplysninger ville understøtte det retvisende billede og give regnskabsbruger data til egen

validering. Oplysningerne skal som minimum indeholder informationer, som giver

regnskabsbrugeren et indblik i hvad den siddende ledelse har lagt vægt på i forbindelse med

værdiansættelserne, hvorvidt værdiansættelserne baseres på en afkastbaseret metode, eller den er et

udtryk for de forventede fremtidige pengestrømme. Oplysningerne bør ifølge Poul Randrup, omfatte

basistal, som leje pr. kvadratmeter, vedligeholdelsesomkostninger pr. kvadratmeter og

administrationsomkostninger pr. kvadratmeter, derved gives der centrale indata som regnskabsbruger

efterfølgende kan tilpasse egne forudsætninger i forbindelse med egen validering.
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Spørgsmål 7

Hvilke ændringer finder du nødvendig til den gældende lovgivning, for at sikre at regnskabsbruger selv kan

vurderer, hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er retvisende?

Formålet med spørgsmålet er at få respondenternes input til hvorvidt de mener der er behov for

ændringer til den gældende lovgivning omkring indregning og måling af investeringsejendomme i

henhold til årsregnskabsloven, samt hvilke ændringer der i givet fald er behov for.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at der bør stilles krav til indregning efter en DCF-baseret dagsværdi,

som understøttes af en skematisk opstilling indeholdende information om blandt andet ejendommene,

deres art, tomgang, afkastkrav mv.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener, at hvis der skal mere kød på, skal det handle om yderligere information

omkring indtægtsstrømme og yderligere detail lejeroplysninger, lidt ligesom man har

segmentopdelingskrav vedrørende omsætningen i regnskabsklasse C (stor).

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener som udgangspunkt ikke der er nogle nødvendige ændringer til den gældende

lovgivning. Men han mener at kravene der stilles af loven til supplerende oplysninger til den

indregnede dagsværdi bør konkretiseres nærmere. Poul Randrup mener, at hvis oplysningskravene

bliver gjort mere skarpe og konkrete fra lovgivers side, vil det give anledning til mindre tolkning af

loven, derved vil man sikre at der kommer de nødvendige oplysninger med i de eksterne regnskaber,

så regnskabsbrugers informationsbehov imødekommes.

Spørgsmål 8

Hvis du skulle udforme en ny praksis for indregning og måling af investeringsejendomme, og i tilknytning

hertil oplysningskravene ved indregning og måling indenfor den nye praksis, hvordan tænker du da denne ville

være, med henblik på højst mulig gennemsigtighed for regnskabsbrugerne?

Formålet med spørgsmålet er at få respondenternes bud på hvordan en ny praksis skal udformes

såfremt der vurderes at være behov for en sådan, herunder hvilke krav praksis skal stille til

oplysninger for at sikre højst mulig gennemsigtighed for regnskabsbrugerne og –interessenterne.

Frank Buch-Andersen, Rent Estate A/S m.fl.

Frank Buch-Andersen mener, at praksis burde være indregning til dagsværdi, efter en DCF-baseret

værdiansættelsesberegning med 10-årig budgetperiode, som understøttes af en skematisk opstillet

note, som indeholder specificerede oplysninger pr. ejendom, herunder eksempelvis oplysning

omkring art, afkastkrav og tomgang uden han mener dette er udtømmende. Derudover mener han der
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skal indføres et krav til indarbejdelse af en følsomhedsanalyse, som giver regnskabsbruger indblik i

hvor stor værdireduktion eller –tilvækst der ville være ved ændring af afkastkravet. Frank Buch-

Andersen mener at kravene bør gælde for regnskabsklasse C (stor), men samtidig at der skal ske en

branchespecifik tilpasning til hvornår man er omfattet af regnskabsklasse C (stor), han mener at

investeringsejendomsselskaber blot skal overstige nuværende beløbsgrænse for regnskabsklasse C

(stor) vedrørende balancesum for at være omfattet af kravene.

Jesper Wiinholt, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jesper Wiinholt mener, at man godt i større grad kunne anlægge praksis, således at der blevet stillet

yderligere krav til understøttelse af sit fastlagte afkastkrav. Han bruger et eksempel med en

investeringsejendom hvor der er en 30 årig uopsigelig lejekontrakt, som derved kan sidestilles lidt

med en obligation, en sådan lejesituation giver muligvis anledning til et lavere afkastkrav end

markedet i øvrigt stiller til lignende ejendomme af hensyn til art og beliggenhed. Et andet eksempelvis

Jesper Wiinholt kommer med er en investeringsejendom, hvor der er store udskiftninger blandt

lejerne, her vil man typisk indarbejde et risiko tillæg i sit afkastkrav som følge af øget usikkerhed om

fremtidige indtjeningsstrømme. Jesper Wiinholt mener, at en dybere gennemgang samt omtale af

grundlaget for vigtige nøgletal som anvendes til opgørelse af den indregnede dagsværdi vil give mere

transparents for regnskabsbruger.

Poul Randrup, EDC Erhverv Poul Erik Bech P/S

Poul Randrup mener, at praksis omkring indregning og måling skal forblive uændret. Men lovens

krav til oplysninger bør skærpes, og specificeres nærmere. Han men at der bør være mindre

tolkningsmuligheder i loven, og at dette vil sikres ved en skarpere formulering af lovkravet.

Derudover mener han, at der med fordel kunne indarbejdes krav om at udfærdige en SWOT-analyse,

formen kunne både være skematisk eller tekstbaseret. Poul Randrup mener, at en SWOT-analyse, vil

være et godt underbyggende redskab til at forklare regnskabsbruger hvorfor ledelsen har vægtet netop

de basistal, som de har, til at opgøre den indregnede dagsværdi. Poul Randrup mener at målet må

være, at regnskabslæser for tilstrækkeligt detaljerede oplysninger til at kunne foretage egen validering

af værdiansættelsen, ved at udskifte de af ledelsen anlagte forudsætninger med egne, vurderet på

baggrund af offentlige markedsdata samt egen vurdering og viden.

Delkonklusion

På baggrund af respondenternes svar på de perspektiverende spørgsmål, og min tidligere

underbyggede vurdering af at respondenterne er vurderet repræsentative for de primære

regnskabsbrugere, kan det konkluderes, at de primære regnskabsbrugere til
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investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber finder, at den gældende lovgivning ikke giver

regnskabsbruger tilstrækkelig information til at kunne vurdere hvorvidt værdiansættelsen af

investeringsejendomme i eksterne regnskaber er retvisende, samtidig finder de, at der er behov for

ændringer til den gældende lovgivning i forhold til oplysningskrav ved indregning af

investeringsejendomme til dagsværdi og de finder at en ny praksis burde stille krav til yderligere

oplysninger, som understøtter den indregnede dagsværdiansættelse.

Respondenterne finder, at den gældende lovgivning ikke understøtter at regnskabsbruger får dækket

sit informationsbehov i forhold til at kunne vurdere hvorvidt den indregnede dagsværdi er retvisende.

Respondenterne mener, at der er behov for oplysninger som understøtter værdiansættelsen

eksempelvis omkring lejesikkerhed, tomgang, forudsætninger for omkostninger pr. kvadratmeter og

lignende. Der er uenighed omkring hvorvidt det er nødvendigt med ændringer for at regnskabsbrugers

informationsbehov dækkes, men der er enighed om at flere oplysninger vil give en større

gennemsigtighed, hvilket vil være anvendeligt for branchen og dens interessenter.

Respondenterne er uenige om hvorvidt det er nødvendigt at ændre dele af den gældende lovgivning,

Jesper som er revisor mener ikke det er nødvendigt med ændringer, men de er alle enige om at

dagværdiansættelser bør suppleres med detaljeret oplysninger som ikke er krævet af den nuværende

lovgivning. Respondenterne ønsker eksempelvis oplysninger om lejesikkerhed og indtægtsstrømme,

skematiske minimumsoplysninger om ejendommene og SWOT-analyse indhold til at understøtte

værdiansættelserne.

Respondenterne mener overordnet set, at en ny praksis skal omfatte øgede oplysningskrav og at

kravene skal være konkrete og specifikke, således at alle omfattede investeringsejendomsselskaber

efterlever kravene. Respondenterne er uenige om det er alle der skal være omfattet, der er forslag om

at der indsættes en særskilt definition på hvornår et investeringsejendomsselskab er omfattet af

regnskabsklasse C (stor) og herefter at kravene er gældende for regnskabsklasse C (stor).

Respondenterne er uenige om hvordan formen på oplysningerne skal være, nogle vil have at de er

skematiske, andre at de er i tekst form. Uanset hvad skal oplysningsniveauet stige.

På baggrund af respondenternes svar, finder jeg at lovgivningen ikke sikre at regnskabsbrugerne

bliver tilstrækkeligt informeret ved at læse de eksterne regnskaber. Regnskabsbrugernes

informationsbehov bliver ikke dækket og der er behov for en stramning af den gældende lovgivning

vedrørende informations- og oplysningsniveau.
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Delkonklusion
På baggrund af det fulde interview af de tre nøje udvalgte respondenter, vurderes den gældende

lovgivning at være mangelfuld. Regnskabsbrugerne bliver ikke tilfredsstillet i forhold til viden, de

føler at indregning til kostpris er misvisende og indregning til dagsværdi ikke er tilstrækkeligt

understøttet i forhold til informationer og oplysninger omkring opgørelsesmetoden og detaljerne i

beregningen. Der er behov for en stramning på lovkravene vedrørende supplerende oplysninger til

investeringsejendomme indregnet til dagsværdi.

Afslutning
Dette afsnit har til formål at runde specialet af, og indeholder den samlede konklusion på den

overordnede problemstilling samt de underliggende undersøgelsesspørgsmål. Derudover indeholder

afsnittet en perspektivering, hvor der beskrives forhold som ikke er gjort, eller kunne være gjort

anderledes og derved kunne have givet et andet resultat eller for den sags skyld kunne have givet et

bedre grundlag for den konklusion som specialet er kommet frem til.

Konklusion
Formålet med afsnittet er at afgive specialet konklusion på dets indhold, herunder besvare specialet

problem og dets undersøgelsesspørgsmål. Jeg har valgt at underopdele konklusionen, således at der

et afsnit omkring konklusion på specialets problem og et med konklusion på specialets

undersøgelsesspørgsmål.

Problemformulering

Dette afsnit indeholder specialets endelige konklusion på dets overordnede problemstilling.

Hvordan kan det sikres, at regnskabslæser/-bruger har tilstrækkelig information til at finde den indregnede

værdi af investeringsejendomme i årsrapporter for retvisende?

På baggrund af det udarbejdede speciale, vurderes der klart at være behov for en yderligere stramning

af den gældende regnskabslovgivning for danske investeringsejendomsselskaber. I særdeleshed

vurderes der at være behov for en stramning på oplysningskrav ved indregning til dagsværdi.

Derudover i større grad krav om at investeringsejendomsselskaber indregner deres

investeringsejendomme til dagsværdi.

Mit speciale viser at regnskabsbrugers informationsbehov i større omfang omhandler detaljerede

oplysninger omkring nøgletal anvendt til opgørelse af den indregnede dagsværdi for

investeringsejendomme i eksterne regnskaber. Dette kunne sikres ved at det gældende oplysningskrav

i ÅRL § 58a blev gjort mere konkret, og eksempelvis underbygget med en skematisk- eller
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tekstbaseret standard for hvordan oplysningerne skal gives, herunder hvilke oplysninger som er et

minimumskrav.

Til trods for at den nye årsregnskabslov er et forsøg på at imødekomme regnskabsbrugerne og –

interessenternes informationsbehov, med en skærpelse af ÅRL § 58a, er denne formuleret så der er

lagt op til tolkning, hvilket ikke tilstrækkeligt imødekommer regnskabsbrugers og –interessenters

informationsbehov.

Undersøgelsesspørgsmål

Formålet med afsnittet er at opridse specialets konklusioner på de undersøgelsesspørgsmål som skulle

danne basis for at besvare den overordnede problemstilling. Disse konklusioner er nedenfor givet på

undersøgelsesspørgsmålsniveau.

Hvem er de primære regnskabslæsere og -brugere af årsrapporter for selskaber med

investeringsejendomme?

På baggrund af de i specialet udførte analyser, vurderes de primære regnskabslæsere og –brugere at

være følgende:

 Ejere

 Investorer

 Lejere

 Realkreditinstitutterne

 Erhvervsstyrelsen

 Revisorer

 Erhvervsmæglerne

Ovenstående er et resultat af en analyse af indholdet af en stikprøve af de danske

investeringsejendomsselskabers årsrapporter, stikprøven er nøje udvalgt med fokus på at være

repræsentativ.

Hvordan indregnes og måles investeringsejendomme i selskabers årsrapporter?

På baggrund af de i specialet udførte analyser, kan det konstateres at 50 % af de danske

investeringsejendomsselskaber indregner og måler deres investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger, de øvrige 50 % indregner til dagsværdi, enten ved en DCF-

baseret eller afkastbaseret opgørelsesmodel.
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Ovenstående er et resultat af en analyse af indholdet af en stikprøve af de danske

investeringsejendomsselskabers årsrapporter, stikprøven er nøje udvalgt med fokus på at være

repræsentativ.

Hvilke oplysninger kræves det af de primære regnskabslæsere og –brugere for at kunne vurdere hvorvidt

indregningen af investeringsejendomme er retvisende henset til forskellige indregningsmetoder?

På baggrund af de i specialet udførte interviews med repræsentanter for de væsentligste primære

regnskabslæser og –bruger grupper, vurderes de af dem som minimum krævende oplysninger ved

indregning til dagsværdi, at være nøgletal for alle relevante forudsætninger til opgørelse af

dagsværdien, det værende sig metoden, afkastkravet, tomgangsprocent, omkostningstal for

vedligeholdelse og administrations samt grund oplysninger omkring indtægtsstrømmene herunder

lejesikkerhed og lejertyper.

Derudover har det i specialet udførte interview af disse udvalgte respondenter givet anledning til en

supplerende tekst omfattende omtale om de styrker, svagheder, muligheder og trusler som præger

ejendommen som alle er anvendt til samlet set af fastsætte afkastkravet.

Regnskabslæsernes og –brugernes oplysningsbehov ved indregning til kostpris er minimale, da de

som udgangspunkt finder at den indregningsmetode ikke er anvendelig.

Ovenstående er et resultat af en række foretagende interviews med repræsentanter for de væsentligste

primære regnskabslæser og –bruger grupper, repræsentanterne er nøje udvalgt med fokus på

adspredelse og at de skulle være repræsentative.

Hvilke oplysninger kræves af regnskabslovgivningen ved forskellige indregningsmetoder?

Specialets gennemgang af den gældende lovgivning viser, at den danske regnskabslovgivning er

opbygget som en byggeklodsmodel, jo højere op man kommer jo større krav. For at definere hvor

højt man kommer kigger man på regnskabsnøgletal og virksomhedstype, og har således 6

regnskabsklasser, som er som følger:

 Regnskabsklasse A

 Regnskabsklasse B (mikro)

 Regnskabsklasse B

 Regnskabsklasse C (mellem)

 Regnskabsklasse C (stor)

 Regnskabsklasse D
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For alle regnskabsklasser gælder det at der som udgangspunkt frit kan vælges mellem indregning og

måling til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi.

Oplysningskravene for kostpris bevæger sig fra ved regnskabsklasse A at være omtale i anvendt

regnskabspraksis omkring afskrivningsperiode og eventuel scrapværdi til ved regnskabsklasse D

yderligere at omfatte anlægsnote og de af IFRS krævede oplysninger.

Oplysningskravene for dagsværdi bevæger sig fra ved regnskabsklasse A at være omtale i anvendt

regnskabspraksis omkring metode for opgørelse af dagsværdien til ved regnskabsklasse D yderligere

at omfatte anlægsnote, krav om oplysning af alle centrale forudsætninger, hvilket ikke er nærmere

defineret i loven og de af IFRS krævede oplysninger.

Perspektivering
Formålet med dette afsnit er, at jeg vil demonstrere og diskutere hvordan en anden tilgang til

afhandling i flere situationer muligvis kunne have påvirket det endelige billede på afhandlingen,

herunder påvirket den endelige konklusion.

Interview af part for realkreditinstitutterne

Hvis min afhandling havde omfattet et interview af en part for realkreditinstitutterne, ville den

kreditgivende side af ejendomsbranchen have haft taletid i min opgave.

Hvis den kreditgivende side af branchen havde haft taletid kunne min konklusion godt have været

påvirket, da der kunne være kommet et andet syn på særligt spørgsmål 2, omkring hvordan

respondenternes holdning til den nuværende lovgivning er henset til branchens indflydelse på den

finansielle krise for under 10 år siden. Et andet syn på hvad der egentlig skete, fra den kreditgivende

side, kunne muligvis have understøttet en anden forklaring, muligvis givet en anden bekymring som

pegede i retning af erhvervsmæglerne, spekulerende investorer eller revisorerne.

Jeg vurderer dog, at afhandlingens indhold mere rammende for den brede regnskabsbruger og –

interessent kreds når kreditgiver ikke har præget ved at sætte for mange spekulationer i gang.

Samtidig var de adspurgte respondenter rimelig enige omkring lovgivningen i forhold til den tidligere

finansielle krise, hvilket gør konklusionen mere klar.

Spørgeskema (kvantitativ undersøgelse) i stedet for interview (kvalitativ undersøgelse)

Hvis min afhandling i stedet for at omfatte et interview med nøje udvalgte respondenter, i stedet havde

omfattet en kvantitativ analyse metode, hvor der blev indhentet meget data til brug for en analyse, så

kunne resultatet af specialet undersøgelse, i større grad have givet et blandet billede.



Page 76 of 88

Derudover ville det have været sværere at lave en klar konklusion, da specialets analyse ville omfatte

for mange retninger. Derudover ville en kvantitativ tilgang til indhentelse af data, eksempelvis ikke

have omfattet så konkrete spørgsmål som interviewet, da der for at kunne behandle og bruge meget

data til brug for en undersøgelse skal være få men forskellige svarmuligheder, hvorved der skabes

mulighed for statistisk at undersøge resultatet af indhentet data. Igen ville konklusionen være blevet

mindre skarp, da der ikke ville være detaljerede svar som understøttede og forklarede hvorfor at

analysen viste hvad den gjorde.

Fordelen med interviewet er at respondenternes svar bliver understøttet af uddybende forklaring,

således at man forstår respondenten og ikke fejlagtigt udelukkende konkludere på baggrund af svaret,

men lige så vel kigger på den underliggende forklaring som ligger til grund for svaret.

Inkluderet flere årsrapporter i analyse af interessenter og anvendelse af praksis

Såfremt der var blevet inkluderet flere årsrapporter, til brug for analyse af anvendt regnskabspraksis

og interessenter, ville resultatet af begge undersøgelser let have kunnet give et andet svar. Den i

afhandlingen indeholdte analyse, er der kun omfattet 16 brugbare regnskaber. Analysen ville derfor

have tippet en anden vej med hensyn til anvendt praksis ved ganske få yderligere udvalgte stikprøver.

Hvis eksempelvis der var taget 9 yderligere, altså 25 stikprøver i alt, og de 9 havde fordelt sig med 2

enten kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller 2 til dagsværdi, så ville min analyse

vise at enten kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger eller dagsværdi blev anvendt i

henholdsvis 40 og 60 % af de danske investeringsejendomsselskaber. Dette havde gjort spørgsmål 4

i min undersøgelse væsentligt mindre eller mere interessant, og havde muligvis også haft en effekt på

respondenternes svar på spørgsmålet, hvorved konklusionen på interviewene ligeledes var blevet

påvirket.

Analyseret på konsoliderede tal

Såfremt der var taget højde for koncernsammenhæng i min analyse, ville der sandsynligvis have været

en større kritisk masse til min test, hvorved at min test havde omfattet flere virksomheder og derved

været mere repræsentativ.

Ejendomsselskaber kan eje alt fra 1 til uendeligt antal ejendomme. I Danmark er vores skatteregler

sat op på en måde, så det er meget branchekendt at have en ejendom pr. selskab, for så at have den

mulighed ved en senere handel hermed at sælge kapitalandelen, som typisk er skattefri i stedet for at

sælge ejendommen hvorved der vil realiseres en beskatning eller et kildeartsbestemt tab til fremførsel.
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Ovenstående forhold gør at mange ejendomskoncerner typisk består af mindst ligeså mange selskaber

som ejendomme, og dette gør at det enkelte selskab muligvis ikke kan opfylde de i afhandlingen

fastsatte kriterier, men samlet og konsolideret på koncernniveau ville opfylde kriterierne.

Det er samtidig min vurdering at en sådan tilgang ville have været besværlig i forhold til at dataene

ikke som sådan er tilgængelig i offentlige søgesystemer, samt at de konsoliderede tal i større grad

ville indeholder oplysninger som ville mudre billedet i min analyse.
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Bilag

Bilag 1 – Interview Frank Buch-Andersen

De generelle spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, at man i en branche som ejendomsbranchen, kan værdiansætte sine

investeringsejendomme, hovedaktivitet eller ej, til kostpris eller dagsværdi?

Svar:

Det er at man, som regnskabslæser ikke har fået nogen hjælp fra lovgivningen til at sikre at regnskaber

fra selskaber som har investeringsejendomme ikke nødvendigvis giver et fair og retvisende billede af

selskabets værdier, indtjening og egenkapital. Hvilket gør at man kan, være overladt til sig selv for at

komme frem til et umiddelbart fair og retvisende billede af et selskabs værdier, indtjening og

egenkapital.

 Hvad er din holdning til den nuværende lovgivning omkring indregning og måling af

investeringsejendomme, henset til at det for under 10 år siden var ejendomsmarkedet der var

en medvirkende faktor til finanskrisen?

Svar:

Min holdning er at lovgiver burde sikre at investeringsejendomsselskaber med en vis volumen

værdiansætter deres aktiver/investeringsejendomme på en ensartet/gennemsigtig måde i langt større

grad end i dag, således at man med en ny lovgivning som regnskabslæser kunne have tillid til

selskabernes værdier indtjening og egenkapital i langt større grad end i dag, hvilket alt andet lige ville

minimere risikoen for, at denne branche igen kan blive hovedårsag til en fremtidig krise.

De analyserende spørgsmål og svar

 Hvilken værdiansættelses metode finder du mest retvisende?

Svar:

DCF-baseret dagsværdiansættelse med 10 årig budgetperiode. Men afgørende for gennemsigtigheden

for regnskabslæser vil være, at der opstilles et skematisk eller lignende oplysningskrav til

sammenlignelighed således at man kan sammenligne det ejendom for ejendom eller ejendomsselskab

for ejendomsselskab og ligeledes for at regnskabslæser kan egen validere værdiansættelsen.
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 Hvad er din holdning til, at min analyse viser, at halvdelen af de danske

investeringsejendomsselskaber indregner deres investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger?

Svar:

Det er bekymrende, at flere selskaber ikke ønsker at optage deres værdier til de reelle værdier, i hvert

fald forsøge at komme frem til en dagsværdi, eller forsøge at komme så tæt på en markedsværdi som

muligt. Faren ved det her, er at der eksempelvis kan gemme sig ejendomme som er tomme, som

tidligere er brugt til eksempelvis slagteribranchen, som grundet den specielle indregning er mere

nedrivningsmodent end vedligeholdelsesmodent eller genudlejningsmodent, hvor renovering til ny

brug kan være dyrere end ny opførsel, hvorfor ejendommene kan repræsentere værdier helt ned til

nul. Man er tilbøjelig til at sige at ejendomme indregnet til kostpris, indeholder skjulte værdier, men

der er en risiko for at der er ejendomme, i mellem, som er indrettet uhensigtsmæssigt i forhold til

genudlejning i det aktuelle erhvervsmarked jf. tidligere nævnt eksempel.

 I den nye årsregnskabslov præciseres oplysningskravet ved indregning til dagsværdi fra at

være alle væsentlige faktorer i værdiansættelsen skal beskrives til alle centrale faktorer, det

skal anses for en skærpelse, hvilken effekt tror du denne skærpelse vil få på de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber?

Svar:

Det må være praksis der kommer til at afgøre det, for forskellen på ordvalget kan for nogen lyde som

det samme.

De perspektiverende spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, hvorvidt de gældende oplysningskrav giver regnskabsbruger

tilstrækkelig viden til at kunne vurdere hvorvidt den indregnede værdi af

investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

Min holdning er, at kravene til oplysninger er for løse. Set i lyset af at investeringsejendomme i alt

overvejende grad er det eneste aktiv man kan opskrive til en større værdi end den akkumulerede

anskaffelsessum, er det også rimeligt at man kan stille større krav til dokumentationen af denne

værdiansættelse. Da disse værdireguleringer kan være endda ekstremt store i forhold til selskabets
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drift og indtjening og endda egenkapital er der et ekstraordinært behov for så specificerede

oplysninger herom som muligt, således at regnskabslæser har bedre muligheder for at validere

værdiansættelserne på baggrund af egen viden om markedet og informationer i regnskabet.

 Hvilke ændringer finder du nødvendig til den gældende lovgivning, for at sikre at

regnskabsbruger selv kan vurderer, hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme

i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

På baggrund af en DCF-model og på baggrund af en skematisk opstilling af ejendommene, deres art,

tomgang, afkastkrav, uden dette er udtømmende.

 Hvis du skulle udforme en ny praksis for indregning og måling af investeringsejendomme, og

i tilknytning hertil oplysningskravene ved indregning og måling indenfor den nye praksis,

hvordan tænker du da denne ville være, med henblik på højst mulig gennemsigtighed for

regnskabsbrugerne?

Svar:

Praksis skulle være indregning til dagsværdi, efter DCF-baseret beregning med 10-årig

budgetperiode. Denne skulle understøttes af en skematisk opstillet note, som indeholder specificerede

oplysninger om ejendomme, art, afkastkrav, tomgang uden dette er udtømmende. Derudover skal der

indføres krav om at omtale hvor meget værdien ville stige/falde ved en ændring i afkastkravet på

henholdsvis 0,5 %, 1 % og 2 %. Kravet bør være gældende for C (stor) og opefter. Dog bør

beløbsgrænserne for C (stor) tilpasses, således at en virksomhed er omfattet når

investeringsejendomme i alt overstiger nuværende beløbsgrænse for balancesum, således at det for

investeringsejendomsselskaber udelukkende er den ene grænse der er udslagsgivende.

Bilag 2 – Interview Jesper Wiinholt

De generelle spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, at man i en branche som ejendomsbranchen, kan værdiansætte sine

investeringsejendomme, hovedaktivitet eller ej, til kostpris eller dagsværdi?

Svar:

Jeg synes jo det er rigtigt at man kan tage det op til dagsværdi, vis det er meningen med det eksterne

regnskab at give et billede af den økonomiske udvikling der er i et selskabs drift og værdier. Først og
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fremmest giver det investorer en fremadrettet viden omkring hvordan det forventes at blive drevet og

hvilket kapitalafkast der ligger på deres investering.

 Hvad er din holdning til den nuværende lovgivning omkring indregning og måling af

investeringsejendomme, henset til at det for under 10 år siden var ejendomsmarkedet der var

en medvirkende faktor til finanskrisen?

Svar:

Jeg holder igen fast i at hvis formålet med årsrapporter er at give et relevant billede af virkeligheden

så mener jeg fortsat den nuværende lovgivning er korrekt. Jeg tvivler på at den finansielle krise

skyldes den regnskabslovgivning der ligger, for krisen skyldes umiddelbart nærmere at kreditgiver

har fået sat nogle forkerte forudsætninger i forbindelse med kreditgivning og de har umiddelbart ikke

i den forbindelse brugt de eksterne regnskaber til ret meget, men derimod selv foretaget vurderinger

af ejendommene.

De analyserende spørgsmål og svar

 Hvilken værdiansættelses metode finder du mest retvisende?

Svar:

Dagsværdi ved DCF-baseret beregningsopgørelse.

 Hvad er din holdning til, at min analyse viser, at halvdelen af de danske

investeringsejendomsselskaber indregner deres investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger?

Svar:

Hvis vi nu kigger på de sager vi har her igennem i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab, her har vi også nogle der indregner til kostpris, men det skyldes typisk at de

indgår andet sted i overliggende selskab/kapitalfond indenlandske eller udenlandske hvor de optages

til dagsværdi, derfor er de ligeglade med værdiansættelsen i de enkelte danske ejendomsselskaber.

Derudover er der fortsat nogle som kører konservativt på den baggrund, at pengene først er tjent når

ejendommen er solgt, og derfor ikke løbende vil indregne kapitalgevinster ved indregning til en højere

løbende dagsværdi. Til sidst er der fortsat nogle i markedet som har ejendomme som indregnes til

kost med fradrag for akkumulerede afskrivninger for at sikre sig mod nedskrivning ved

værdiansættelse til dagsværdi.
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 I den nye årsregnskabslov præciseres oplysningskravet ved indregning til dagsværdi fra at

være alle væsentlige faktorer i værdiansættelsen skal beskrives til alle centrale faktorer, det

skal anses for en skærpelse, hvilken effekt tror du denne skærpelse vil få på de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber?

Svar:

Mon ikke det alt andet lige har den effekt at det som man i dag kalder best practice, nærmere bliver

en fællesnævner på tværs af landets investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber. Men det vil

vise sig hvordan praksis vil anvende den ændrede lovgivning. PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vil umiddelbart ikke tolke en væsentlig ændring ved deres

arbejdsgang på området, men vi er også gået langt i vores tolkning af tidligere regler og ser derfor

kun den nye formulering som en præcisering af gældende regler og ikke en egentlig skærpelse.

De perspektiverende spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, hvorvidt de gældende oplysningskrav giver regnskabsbruger

tilstrækkelig viden til at kunne vurdere hvorvidt den indregnede værdi af

investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

Jeg synes vel egentlig at de informationer som ligger i årsregnskaberne sammenholdt med de

informationer som ligger i offentlige markedsrapporter, at investorer er rimelig godt klædt på. Info

omkring lejesammensætning og indtægtsstrømmen kunne dog godt styrkes.

 Hvilke ændringer finder du nødvendig til den gældende lovgivning, for at sikre at

regnskabsbruger selv kan vurderer, hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme

i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

Hvis der skal mere kød på, mere lejeinformation og information om indtægtsstrømme ligesom man

også har krav til segmentopdeling af omsætning i C (stor).

 Hvis du skulle udforme en ny praksis for indregning og måling af investeringsejendomme, og

i tilknytning hertil oplysningskravene ved indregning og måling indenfor den nye praksis,

hvordan tænker du da denne ville være, med henblik på højst mulig gennemsigtighed for

regnskabsbrugerne?
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Svar:

Man kunne godt komme med uddybende information omkring fastsættelse af afkastkravet,

eksempelvis hvis man har 30 årig lejekontrakt, som kan anses for obligation og derved et lavere

afkastkrav en ellers i markedet eller i andre tilfælde hvis der er store udskiftninger i lejerne som vil

give større usikkerhed som indregnes i afkastkravet. Dybere gennemgang og omtale af grundlaget for

de vigtigste nøgletal som anvendes til opgørelse af dagsværdien, det ville give mere transparents.

Bilag 3 – Interview Poul Randrup

De generelle spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, at man i en branche som ejendomsbranchen, kan værdiansætte sine

investeringsejendomme, hovedaktivitet eller ej, til kostpris eller dagsværdi?

Svar:

Jeg vil sige, at det er lidt afhængig af hvilken ”kunde” man ser på, særligt i mit fag. Der kan være dét

der kaldes en hvilende fond eller lignende, som alene har til formål, at have et realiseret driftsafkast

til at kunne gennemføre udlodninger eller uddelinger i henhold til vedtægter og lignende, de er derfor

i gåseøjne ligeglade med hvilken værdi investeringsejendommene indregnes til i de eksterne

regnskaber. Men for de der ikke kun eksisterer med henblik på udlodninger eller uddelinger, vil det

som udgangspunkt give bedst mening at indregning og måling sker til dagsværdi, for hvis man skal

kigge på et regnskab, vil det være mest gennemskueligt, hvis der indregnes en reel værdi, hvilket som

udgangspunkt må være en nutidsværdi altså en dagsværdi. Dermed må det være alfa og omega, at

man viser et så rigtigt billede af værdi, og så kan man vælge at have et forsigtighedsprincip, som

ligger i de risici man lægger til grund for sin dagsværdi. Specielt når det er ejendomsbranchen vi taler

om, synes jeg det er rigtigt at man kommer frem til en så reel salgsværdi som muligt.

 Hvad er din holdning til den nuværende lovgivning omkring indregning og måling af

investeringsejendomme, henset til at det for under 10 år siden var ejendomsmarkedet der var

en medvirkende faktor til finanskrisen?

Svar:

Jeg har adskillelige holdninger til hvad det var der var årsagen til finanskrisen, fordi det er efter min

mening for naivt at se på det, som om det udelukkende var fordi priserne på ejendomsmarkedet kom

for langt op. Problemet for os erhvervsmæglere var jo dengang, at kvadratmeterprisen på en ejendom,

som eksempelvis fornuftigt var fastsat til 15.000 kr., så var faktum, at stort set alt under 20.000 kr.
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meteren blev solgt eller handlet samme dag. Hvad er så prisen på ejendommen. Som mægler er din

primære opgave at få en handel og til den maksimale pris, derfor måtte det være 20.000 kr. meteren

der var den rigtige pris. Årsagen til krisen, kan derved ikke siges at være at ejendommene blev handlet

for dyrt, den antydning vil være for naiv. Fejlen ligger i langt højere grad hos finansieringskilderne

(realkreditinstitutterne og bankerne). De ansatte folk, kompetente og dygtige folk, hvis eneste opgave

var at øge udlånet, og kunne de fordoble udlånet ville de ligeledes fordoble deres løn. Selv de

dygtigste folk ville tabe hovedet og miste fokus på forsvarligheden i de udlån der blev foretaget, hvis

de kunne indkassere en højere hyre. Den tidligere sædvanlige risikovurdering (for pantets værdi) var

ikke længere i højsædet. Efter krisen har realkreditinstitutterne øget bidragssatser med henvisning til

en øget risiko i markedet, så hvem betaler prisen, ikke realkreditinstitutterne og de er endda muligvis

selv hovedårsag til krisen.

I dag er vi mange steder oppe på priser der er over det de var før krisen, i særdeleshed i store dele af

Københavns området. Den negative indlånsrente for erhverv betyder i dag, at investeringsejendomme

med et umiddelbart ”lavt” afkast indirekte giver et højere afkast, og derved har markedet flyttet sig

til lavere afkastkrav, i særdeleshed på boligudlejningsejendomme.

De analyserende spørgsmål og svar

 Hvilken værdiansættelses metode finder du mest retvisende?

Svar:

Reel værdi og nutidsværdi – afkastbaseret ud fra realistiske forudsætninger.

 Hvad er din holdning til, at min analyse viser, at halvdelen af de danske

investeringsejendomsselskaber indregner deres investeringsejendomme til kostpris med

fradrag for akkumulerede afskrivninger?

Svar:

Det kan være aktuelt når vi snakker industriejendomme eller førnævnte virksomhedstyper, hvis

formål er at uddele eller udlodde driftsoverskud til ejere eller øvrige og hvor der ikke er andre

væsentlige interessenter, men snakker vi udlejningsejendomme giver det som udgangspunkt ikke

mening at indregne til kostpris.

 I den nye årsregnskabslov præciseres oplysningskravet ved indregning til dagsværdi fra at

være alle væsentlige faktorer i værdiansættelsen skal beskrives til alle centrale faktorer, det
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skal anses for en skærpelse, hvilken effekt tror du denne skærpelse vil få på de danske

investeringsejendomsselskabers eksterne regnskaber?

Svar:

Der skulle man have været mere specifik, for formuleringen er fortsat for uklar, der bør stå mere

specifikt, hvad kravet omfatter og hvilke oplysninger der er krævet. Eksempelvis kunne det være

relevant med oplysninger som normalvis ville indgå i en SWOT-analyse.

De perspektiverende spørgsmål og svar

 Hvad er din holdning til, hvorvidt de gældende oplysningskrav giver regnskabsbruger

tilstrækkelig viden til at kunne vurdere hvorvidt den indregnede værdi af

investeringsejendomme i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

Man bør kunne forvente, at ledelsen oplyser de forudsætninger som ligger til grund for de

værdiansættelser der ligger, der er lovgivningen på nuværende tidspunkt for uklar. Regnskaber

mangler indholdet af en simpel SWOT-analyse i forhold til værdiansættelserne, denne kunne bruges

til at give indregningen et mere retvisende syn på virkeligheden eller give regnskabsbruger

information til egen validering. Den skal fortælle omverdenen hvad ledelsen har lagt vægt på i

forbindelse med værdiansættelsen, er det rent afkastbaseret eller er det underbyggede vurderinger,

herunder cashflow og DCF-baseret. Basistal, omkring leje / m2 og vedligeholdelsesomk. / m2,

administrationsomk. / m2 giver nogle gode muligheder for at regnskabslæser/-bruger kan egen

validere forudsætningerne og derved værdierne.

Dette lægger den nuværende lovgivning ikke op til, hvorved at jeg vil mene at de gældende

oplysningskrav er formuleret for ukonkret og en tilpasning er nødvendig.

 Hvilke ændringer finder du nødvendig til den gældende lovgivning, for at sikre at

regnskabsbruger selv kan vurdere, hvorvidt den indregnede værdi af investeringsejendomme

i de eksterne regnskaber er retvisende?

Svar:

Som udgangspunkt finder jeg overordnet set ikke nogle ændringer nødvendige. Men når det kommer

til krav til supplerende oplysninger til en virksomheds indregning af investeringsejendomme til

dagsværdi, skal den nuværende lovgivning gøres mere konkret, således der ikke er
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tolkningsmuligheder i forhold til hvilke oplysninger der er krævet. Der er for regnskabsbrugernes og

–interessenternes skyld brug for et mere detaljeret oplysningsniveau end der specifikt står krævet af

loven.

 Hvis du skulle udforme en ny praksis for indregning og måling af investeringsejendomme, og

i tilknytning hertil oplysningskravene ved indregning og måling indenfor den nye praksis,

hvordan tænker du da denne ville være, med henblik på højst mulig gennemsigtighed for

regnskabsbrugerne?

Svar:

Praksis omkring indregning og måling skulle ikke nødvendigvis ændres. Men de af loven krævede

supplerende oplysninger til en dagsværdiansat investeringsejendom, bør specificeres, således at det

positivt at loven fremgår hvilke oplysninger der skal gives. Det kunne med fordel være krav til en

SWOT-analyse, formen herpå kunne være tekstbaseret eller skematisk, som lægger til grund for de

relevante forudsætninger, som ledelsen har lagt til grund for den indregnede dagsværdi. Såfremt man

opnår en større detaljeringsgrad i krævne oplysninger, vil regnskabslæser selv kunne lave en

værdiansættelse, da de kan udskifte enkelt forudsætninger med egne forudsætninger og derved

foretage egen validering.


