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Forord 

Denne hovedopgave er skrevet Nicolai Strandgaard Hindsgaul, som afslutning på HD Regnskab og 

Økonomistyring på Copenhagen Business School. Emnet er valgt da jeg har erfaring med 

investeringsejendomme i mit daglige virke som revisor. Som følge heraf fandt jeg det relevant for mit 

erhvervsliv. Jeg ønsker at udarbejde en teoretisk gennemgang af investeringsejendomme og 

værdiansættelse af disse, samt illustrere anvendelse i praksis. Formålet med opgaven er at tilegne mig 

yderligere viden, som vil understøtte min videre udvikling i mit daglige arbejde. 
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1 Indledning 

Danmark har igennem mange år været i økonomisk højkonjunktur. Markedet for 

investeringsejendomme har været større end nogensinde og priserne på markedet har været 

stigende. Der har været kamp både mellem internationale og nationale investorer om ejendomme og 

afkast af disse.  

 

Det økonomiske opsving i Danmark kan dog ikke følge med det økonomiske opsving på 

ejendomsmarkedet. Hvis man går tilbage og kigger på ejendomsvurderinger fra 2007 før finanskrisen, 

ligger prisniveauet nu over det daværende niveau. Flere markedsrapporter vurderer ingen tilbage 

gang i prisniveauet inden for de kommende år, hvilket fører til stor fokus på området, både politisk og 

fra investorernes side. Den relative store lønstigning og lave inflation i Danmark, har givet danskerne 

mulighed for at investere mere på boligmarkedet. Dog ved vi fra finanskrisen at den gode nationale 

økonomi og de lave renter ikke er risikofrie, og kan fører til kollaps af ejendomsmarkedet. I 2019 lå 

priserne i region Hovedstaden i gennemsnit på 31.000 kr pr. kvadratmeter, hvilket vurderes at være 

væsentligt højere end hvis man kigger bare 5 år tilbage hvor prisen i gennemsnit lå på 25 kr pr. 

kvadratmeter.  

På baggrund af dette har ejere af investeringsejendomme haft nogle lukrative år, hvor der har været 

et godt afkast til investorerne, særligt inden for de illikvide værdireguleringer. Det ses i regnskabet for 

virksomheder med investeringsejendomme at ejendommene typisk indregnes efter dagsværdi, hvilket 

kan medføre nogle relativt store dagsværdireguleringer.  

Det er yderst vigtigt for det retvisende billede, at årsrapporten for selskaber med 

investeringsejendomme værdiansættes korrekt. En fejlvurdering af investeringsejendomme kan give 

store konsekvenser for den enkelte investor.  
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2 Problemformulering 

Formålet med opgaven er at udarbejde en teoretisk opgave understøttet af praktiske eksempler 

omhandlende investeringsejendomme og værdiansættelsen heraf. Opgavens problemformulering er: 

 

2.1 Problemformulering 

Hvordan har udvalgte selskaber værdiansat investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten, og 

hvorledes understøttes det retvisende billede og informationsbehovet i tilknytning hertil? 

2.2 Problemstillinger 

Til brug for besvarelse af problemformuleringen vil jeg gøre brug af nedenstående problemstillinger:  

 

1. Hvilke muligheder har virksomheder for indregning og måling af investeringsejendomme i 

årsrapporten i henhold til årsregnskabsloven? 

 

2. Hvordan har prisen på ejendomsmarkedet udviklet sig i Region Hovedstaden i perioden 2015 til 

2019 og hvorledes understøtter dette værdireguleringerne i udvalgte årsrapporter? 

 

3. Hvilke væsentlige centrale forudsætninger er medtaget vedrørende investeringsejendomme og er 

disse gennemskuelige og retvisende i forhold til de udvalgte årsrapporter. 
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2.3 Afgræsning:  

I dette afsnit vil blive beskrevet hvilke områder i problemformuleringen, som kunne give anledning til 

spørgsmål, løse ender eller problemstillinger, men som ikke vil blive behandlet eller undersøgt 

nærmere. 

Der vil i opgaven blive lagt fokus på selskaber som er omfattet af årsregnskabsloven, nærmere 

bestemt regnskabsklasserne B og C. Opgaven vil ikke omfatte behandling af moms- og skattemæssige 

forhold vedrørende investeringsejendomme, og lovgivningen for dette vil derfor ikke være en del af 

opgaven. Der vil heller ikke blive skrevet om selskaber der tilhører regnskabsklasserne A og D. Der vil i 

opgaven ikke blive inddraget materiale som ikke er tilgængelig for 3. mand.  

Opgavens hovedfokus er investeringsejendomme, hvorfor der hovedsageligt behandles forhold 

vedrørende dette. Dog vil der være en kort gennemgang af øvrige ejendomstyper, som 

domicilejendomme, handelsejendomme og ejendomme under opførelse. Der vil dog ikke være en 

dybdegående gennemgang af disse, eller reglerne derfor.  

Der vil i opgaven tages udgangspunkt i årsregnskabsloven, der vil dog enkelte steder henvises til IFRS 

bestemmelser, da meget af årsregnskabsloven er reguleret på baggrund af disse. 

Der vil i den analyserende del tages udgangspunkt i 5 udvalgte selskaber, hvorfor konklusionen vil 

blive udarbejdet på baggrunden af tendenserne i disse selskaber for de seneste 5 år, 2015-2019. Der 

vil ved gennemgangen af de udvalgte selskaber gøres brug af offentliggjorte årsrapporter. Ved 

gennemgangen af disse vil der udelukkende blive taget stilling data vedrørende 

investeringsejendomme. Hvorfor de øvrige forhold i årsrapporten ikke vurderes.  

Det er taget som forudsætningen at læseren har kendskab til fagtermer som undervises i på 

HD-studiet. Herunder almindelige fagtermer for regnskab og revision. Der vil dog være en generel 

gennemgang af teorien der ligger til grund for årsregnskabet.  
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3 Metode:  

I dette afsnit vil blive belyst hvilke metoder der er gjort brug af ved afhandling af opgaven. Der 

redegøres for valg af metoder og hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse med opgavestrukturen 

og kildebehandlingen.  

3.1 Metodevalg:  

Der er til besvarelse af problemformuleringen gjort brug af sekundær empiri. Dette er valgt da det 

giver overblik over viden på området, uden at skabe ny viden. Denne viden vil blive brugt til at belyse 

og analysere på problemformuleringen og problemstillingerne.  

 

Til besvarelse af problemformuleringen og problemstillingerne er der hovedsageligt brugt følgende 

kilder:  

o Lovsamling (årsregnskabsloven) 

o Valgte årsrapporter, med revisionspåtegningen 

o Fagbøger 

o Fagartikler 

o Notater og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen 

 

I anvendelsen af disse kilder er der lagt vægt på at kilderne var valide og skrevet af fagpersoner der 

ligeledes kunne valideres. Det skal dog nævnes, at der primært er gjort brug af digitale kilder, som 

følge af særlige omstændigheder tilknyttet Covid-19.  

 

Opgaven deles op i forskellige afsnit og skaber en sammenhæng til belysning af 

problemformuleringen. Der er valgt disse afsnit:  

o Teoretisk og redegørende gennemgang 

o Analyserende afsnit 

o Diskuterende afsnit  
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o Konkluderende afsnit 

Opgavens teoretiske og redegørende del, er lavet for at give læseren en grundlæggende gennemgang 

og forståelse af lovgivningen indenfor regnskab. Der er foretages en beskrivelse af det retvisende 

billede, specielt i forhold til investeringsejendomme og metoder til opgørelse af dagsværdi for disse. 

Der er brugt henvisninger til Årsregnskabslovens bestemmelser og publikationer fra valideret fagfolk. 

Der vil i opgaven ikke blive redegjort for lovgivning, som ikke har relevans for besvarelsen af 

problemformuleringen.  

 

Det er som skrevet tidligere i afgræsningen, en forudsætning at læseren har en hvis forståelse og 

kendskab til regnskab. 

Den analyserende del af opgaven vil bestå af både kvalitativ og kvantitativ data i udvalgte 

årsrapporter.  

 

Der vil i opgaven blive udvalgt 5 selskabers årsrapporter. Her er der lagt vægt på at de udvalgte 

rapporter er revideret og uden modifikationer af påtegningen. Dette er valgt da det sikre at 

årsrapporten ikke er behæftet med fejl og mangler. Dette skaber det bedste udgangspunkt for 

analysen.  

 

Der vil i den kvantitative metode blive gjort brug af årsrapportens talopstillinger.  

Den regnskabsmæssige værdi af investeringsejendomme i de udvalgte årsrapporter vil blive 

gennemgået og analyseret, og sammenholdt med kvantitative data for udviklingen på 

ejendomsmarkedet.  

 

Der vil i den afsluttende del af analysen, blive gjort brug af kvalitativ data. Der er valgt kvalitativ data, 

da dette giver et indblik i specifikke selskabers årsrapporter, som efterfølgende er brugt til at lave en 

vurdering af de oplyste centrale forudsætninger. Dette er sammenholdt med anbefalinger fra 

anerkendte revisionshuse.  
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Opgavens diskuterende afsnit vil blive brugt til diskussion af de fund der er gjort under vejs i analysen. 

Disse vil blive diskuteret i forhold til gældende lovgivning på området. Der er herefter givet forslag til 

forbedringer og tiltag, der vil kunne forbedre informationsniveauet og sikre et retvisende billede, 

tilknyttet investeringsejendomme i årsrapporten.  

 

Det konkluderende afsnit bliver brugt til en opsummering af delkonklusioner, og efterfølgende en 

konklusion på problemformuleringen og dertilhørende underspørgsmål. 
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4. Grundlæggende lovgivning og regnskabsteori 

Årsregnskabsloven er den grundlæggende lovgivning i forhold til aflæggelse af årsrapporten. Denne er 

som hovedregel gældende for alle erhvervsdrivende virksomhed. Der er dog visse undtagelser, som 

finansielle virksomheder og visse offentlige virksomheder. 

4.1 Regnskabspligt 

Hovedreglen er at alle danske erhvervsdrivende virksomheder er underlagt årsregnskabsloven, uanset 

virksomhedsform med videre iht. ÅRL §1. Til trods for dette er det ikke alle virksomheder som er 

underlagt regnskabspligten.  

I årsregnskabslovens §3 er der nævnt de virksomheder som er underlagt regnskabspligten her i blandt 

aktieselskaber og anpartsselskaber. Årsregnskabslovens §3 og 4 indeholder derimod undtagelser for 

regnskabspligten blandt andet visse interessent- og kommanditselskaber. Hvis visse betingelser er 

opfyldt, kan virksomheder indsende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen og dermed undlade 

at udarbejde en årsrapport.  

4.2 Opbygning af årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven er opbygget efter strukturen kaldet "byggeklodsmodellen". Dette er med til at 

gøre lovgivningen mere overskuelig. Byggeklodsmodellen er bygget op omkring 4 hovedgrupperinger 

af virksomheder - kaldet klasser. Klasserne er opdelt fra A til D, hvor A er de mindste og C/D er de 

største. Klasse D virksomheder er dog udelukkende børsnoterede virksomheder og statslige 

aktieselskaber. De enkelte klasser er ligeledes inddelt i underkategorier, for eksempel klasse C store 

virksomheder og klasse C mellemstore virksomheder.  

Det skal indledningsvist bemærkes, at børsnoterede virksomheder (klasse D) skal aflægge årsrapport 

efter de godkendte internationale regnskabsstandarder IFRS. Disse bliver ikke yderligere beskrevet, da 

opgaven tager afsæt i årsregnskabsloven.  
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Model 1 - "Byggeklodsmodellen" - Modellen er et udklip fra EY "indsigt i årsregnskabsloven"1 

Virksomhedens størrelse bliver målt ud fra 3 kriterier - balance, omsætning og antal ansatte. En 

virksomhed skifter klasse hvis den i 2 på hinanden følgende år overskrider/falder under 2 ud af 3 af 

ovenstående grænser. De enkelte klasser skal opstille et regnskab med forskellige krav. 

Udgangspunktet er, at større virksomheder har strengere krav, mens mindre virksomheder har mere 

lempelige krav. De enkelte virksomheder har mulighed for at aflægge deres årsregnskab efter 

bestemmelserne for større regnskabsklasser. Det er dog ikke muligt for større virksomheder at 

aflægge årsrapporten efter kravene i en mindre regnskabsklasse. Det er ligeledes muligt for 

virksomhederne at tilvælge enkelte bestemmelser fra højere regnskabsklasser jf. Årsregnskabsloven 

§7 stk. 6.  

Det aflagte regnskab skal på trods af ovenstående altid leve op til ÅRL §11, som foreskriver 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virksomhedens og 

koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen skal indeholde 

 
1EY Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 s. 34 
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en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.”  

Som følge af ovenstående må eventuelle tilvalg ikke medføre, at regnskabet ikke bliver retvisende. 

Det er samtidig ikke muligt for regnskabsaflægger at fravige visse bestemmelser, hvis dette påvirker 

det retvisende billede.  

Det står ligeledes i ÅRL §11 stk. 3 angivet ” Hvis anvendelse af bestemmelserne i denne lov i særlige 

tilfælde vil stride mod kravet i stk. 1, 1. pkt., skal de fraviges, således at dette krav opfyldes” Dette vil 

altså sige, at virksomhederne må fravige de enkelte bestemmelser i lovgivningen, såfremt disse 

bestemmelser går på kompromis med det retvisende billede.  

4.3 Begrebsrammen  

Loven er udarbejdet efter en begrebsramme, som giver generelle retningslinjer til hvordan 

årsrapporten skal udarbejdet. Dette er med til at sikre, at årsrapporten opfylder generalklausulen 

vedrørende det retvisende. Yderligere er det med til at sikre, at årsrapporten bliver informativ for 

regnskabslæseren. 

 Model 2 – Begrebsrammens 5 niveauer2 

 
2 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 side 62 
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Begrebsrammen er gennemgået nedenfor: 

4.3.1 Brugernes informationsbehov og kvalitetskrav 

Årsrapporten er udarbejdet efter brugernes informationsbehov og kvalitetskrav. Det vil sige, at 

årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomheden og indeholde både kvalitative og 

kvantitative data. Årsrapporten skal sikre en sådan overskuelighed, at denne kan anvendes som 

grundlag for en ekstern brugers vurdering af virksomheden. For at dette er muligt skal årsrapporten 

opfylde kvalitetskravene. Den skal altså opfylde regnskabslæsers informationsbehov uden at give 

overfløde oplysninger i henhold til årsregnskabsloven §13 pkt.  

4.3.2 Årsrapportens elementer  

Der er en række elementer som skal indeholdes i årsrapporten. Kravene til dette afhænger dog af, 

hvilken klasse virksomheden befinder sig i. Nedenfor er oplistet kravene til klasse B og C 

virksomheder. 

o Ledelsespåtegning 

o Revisorpåtegning 

o Ledelsesberetning 

o Resultatopgørelse 

o Balance, herunder aktiver og passiver 

o Egenkapitalopgørelse (Krav for Regnskabsklasse C) 

o Pengestrømsopgørelse (Krav for Regnskabsklasse C) 

o Noter 

o Anvendt regnskabspraksis 

o Koncernregnskab (hvis aktuelt)  

 



   15 

Udvalgte elementer af årsrapporten:3 

Resultatopgørelsen 

Resultatopgørelsen består af henholdsvis indtægter og omkostninger. Resultatopgørelsen har det 

formål, at vise virksomhedens indtjeningsevne i en given periode. Resultatopgørelsen hænger 

sammen med balancen, da størrelsen af poster er den afledte effekt af balanceudviklingen.  

Indtægter er defineret således: 

”Indtægter er defineret som stigning i økonomiske fordele i regnskabsperioden i form af tilgang eller 

værdistigning af aktiver eller fald i forpligtelser, som medfører stigninger i egenkapitalen. I indtægter 

indgår dog ikke tilskud fra ejere” 

Omkostninger er defineret således: 

” Omkostninger er defineret som afgang eller værdiforringelse af aktiver eller stigninger i forpligtelser i 

regnskabsperioden, når disse ændringer medfører fald i egenkapitalen og ikke skyldes uddelinger til 

ejerne.” 

Balancen 

Balancen består af henholdsvis aktiver og passiver/forpligtelser herunder egenkapital. Hvis et element 

opfylder kriterierne for et aktiv eller en forpligtelse skal dette indregnes i balancen. Såfremt dette ikke 

er tilfældet, skal det indregnes i resultatopgørelsen eller oplyses i noterne. Alle transaktioner bliver 

ved første indregning i balancen optaget til kostpris. Efterfølgende kan der ifølge bestemmelser fra 

årsregnskabsloven ske indregning til andre værdier for eksempel dagsværdi.  

Aktiver er defineret således: 

”Aktiver kan bredt defineres som ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

Forpligtelser er defineret således: 

”En forpligtelse er en eksisterende pligt for virksomheden, opstået som resultat af tidligere 

begivenheder, og hvis indfrielse forventes at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.” 

 
3 FSR regnskabsvejledning for Klasse B- og C-virksomheder 2020 
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Egenkapital er defineret således:  

”Egenkapital er forskellen mellem indregnede aktiver og indregnede forpligtelser.” 

Ledelsesberetning 

Alle virksomheder skal medtage en ledelsesberetning såfremt de befinder sig i klasse B eller højere. 

Ledelsesberetningen er en måde for virksomheden at kommunikere med regnskabslæser vedrørende 

forhold i årsrapporten. 

Ledelsesberetning skal være retvisende for de forhold som indgår. Dette vil sige, at 

ledelsesberetningen skal være i overensstemmelse med den øvrige del af årsrapporten. Kravene til 

klarhed og neutralitet er ligeledes gældende for ledelsesberetningen, hvorfor denne skal opstille og 

præsenteres på en overskuelig måde. Virksomheden har mulighed for at medtage forhold som ikke er 

lovpligtige i ledelsesberetningen. Hvis virksomhed gør dette, skal dette gøres konsekvent og 

systematisk. Det vil sige at forholdende også skal beskrives i efterfølgende år, såfremt dette fortsat er 

relevant. Ledelsesberetningen er dog ikke underlagt revisionspligt, som resten af årsrapporten kan 

være. Revisor giver dog med en udtalelse i deres påtegning om, at ledelsesberetningens forhold er i 

overensstemmelse med årsrapporten.  

Anvendt regnskabspraksis 

Anvendt regnskabspraksis udgør en vigtig del af årsrapporten. Det er her regnskabslæseren har 

mulighed for at kontrollere hvorledes de indregnede værdier i årsrapporten er opgjort. Alle værdier 

bliver som tidligere nævnt indregnet til kostpris ved første indregning, hvorefter værdien kan opgøres 

på andre måder i henhold til årsregnskabsloven. Sådanne forhold ville være beskrevet her. Det er 

ligeledes angivet i afsnittet for anvendt regnskabspraksis, hvilken virksomhedsklasse årsrapporten er 

udarbejdet efter.  

Noter 

Noterne i årsrapporten giver regnskabslæseren mulighed for at se specifikationer af udvalgte poster. 

Nogle af disse er frivillige, mens andre skal medtages efter lovkrav. Noterne skal præsenteres på en 

overskuelig måde, så regnskabslæser har mulighed for at gennemskue hvilke poster noterne vedrører. 

Kravene til noter er ligeledes bygget op omkring byggeklodsmodellen, hvorfor der kommer flere 

notekrav desto højere regnskabsklasse selskabet befinder sig i. Noteoplysninger kan både være i 
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talformat samt tekstformat eller begge dele.  

4.3.3 Indregning og måling 

Indregning og mål er to vigtige aspekter af årsregnskabsloven. Indregning af aktiver og forpligtelser er 

nærmere beskrevet i årsregnskabsloven §33 stk. 1-4. Paragraffen ligger vægt på de 2 begreber 

sandsynlighed og pålidelighed. Sandsynlighed vil sige, at et aktiv eller en forpligtelse først kan 

indregnes når det vurderes sandsynligt, at økonomiske fordele vil til- eller fragå virksomheden. 

Yderligere skal den økonomiske fordel, som til- eller fragår virksomheden kunne opgøres på en 

pålidelig måde.  

 

Første indregning af aktiver og forpligtelser sker til kostpris i henhold til årsregnskabsloven. 

Efterfølgende måling af disse reguleres efter lovens øvrige bestemmelser under hensyntagen til 

karakteren af det pågældende aktiv eller forpligtelse. Der ligges i den opgave fokus på kravene til 

indregning af materielle anlægsaktiver, nærmere bestemt investeringsejendomme. Kravene hertil vil 

blive beskrevet i de efterfølgende kapitler. Indregning af øvrige aktiver og forpligtelser samt kravene 

hertil, vil derimod ikke blive behandlet yderligere i denne opgave. 

4.3.4 Klassifikation 

Klassifikation vedrører klassificering af de enkelte elementer i årsrapporten. I bilag 2 til loven er der 

opgivet 2 skemaer, som balancen skal opstilles efter og ligeledes 2 skemaer for hvordan 

resultatopgørelsen skal opstilles. Skemakravene er kun gældende for virksomheder i regnskabsklasse 

B og højere. Både resultatopgørelse og balance skal opstilles i henhold til disse skemakrav. Der kan 

dog ske tilpasning af disse, hvis virksomheden har en særlig karakter som gør dette nødvendigt. Dette 

kunne eksempelvis være tilfældet for et holdingselskab. Skemakravene er med til at opfylde 

generalklausulen om et retvisende billede.  
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4.3.5 Grundlæggende forudsætninger4 

Årsregnskabsloven indeholder en række grundlæggende forudsætningen for, at årsrapporten kan 

opfylde sit formål og give et retvisende billede.  

De grundlæggende forudsætninger er følgende:  

o Klarhed – Årsrapporten skal være udarbejdet på en klar og overskuelig måde.  

o Substans – Der skal tages hensyn til de reelle forhold. Der skal altså ikke fremgå oplysninger 

som ikke er relevante 

o Væsentlighed – Alle forhold skal indgå i årsrapporten medmindre de er 

ubetydelige/uvæsentlige. Flere ubetydelige forhold skal dog indgå såfremt de tilsammen er 

betydelige.  

o Going cocern - Årsrapporten skal aflægges ud fra den forudsætning af driften forsætter. Hvis 

dette ikke er tilfældet, skal dette fremgå af årsrapporten, og der skal ske tilpasning af 

indregning og måling. 

o Neutralitet – Alle værdiændringer skal indregnes i årsregnskabet uanset indvirkning på 

egenkapital og resultatopgørelse 

o Periodisering – Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal allerede indregnes når de 

opstår og ikke først ved betaling.  

o Konsistens – Valg af indregningsmetoder og målegrundlag skal være konsistent.  

o Bruttoværdi – Alle værdier skal indregnes med bruttoværdien. Der må ikke ske modregnes af 

transaktioner/forhold. 

o Formel kontinuitet – Primobalancen skal følge samme anvendte regnskabspraksis som 

ultimobalancen.  

o Reel kontinuitet – Regnskabsår, principper mv. skal være kontinuerlig. Disse må derfor ikke 

 
4EY Indsigt i årsregnskabsloven 19/20 side 67 
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ændres år til år, medmindre det giver et mere retvisende billede eller som følge nye lovkrav. 

Dette kunne for eksempel være en ny regnskabsklasse.  

Ovenstående elementer er med til at sikre regnskabslæserens informationsbehov, kvalitetskrav og 

give det retvisende billede.  

4.4 Delkonklusion  

Der er i de ovenstående afsnit givet en overordnet beskrivelse af årsregnskabsloven generelle regler 

og krav til årsrapporten. Lovgivningen er som udgangspunkt gældende for alle erhvervsdrivende 

virksomhed, med nogle enkelte undtagelser. Alle virksomheder bliver inddelt i forskellige 

størrelsesklasser fra A til D målt på balancesum, omsætning og antal ansatte. Dette bliver omtalt som 

byggeklodsmodellen.  

Årsrapportens §11 er en generalklausul som ikke kan fraviges. Denne generalklausul sikre at 

årsrapporten altid skal udarbejdes på grundlag af et retvisende billede. 

Der er udarbejdet en beskrivelse af årsregnskabslovens begrebsramme, som sikre årsrapportens 

indhold i forhold til informationsbehov, kvalitetskrav, definition af elementer, indregning og måling, 

klassifikation og de grundlæggende forudsætninger. Dette er med til at danne grundlag for det 

retvisende billede.  

Ved udarbejdelse af årsrapporten skal der tages hensyn til de 13 grundlæggende forudsætninger, som 

alle er med til at sikre et retvisende billede. Disse forudsætter, at årsrapporten altid udarbejdes på en 

klar og overskuelig måde, samt at årsrapporten er neutral og konsistent.  

5. Investeringsejendomme 

Der er i de foregående afsnit foretaget en general beskrivelse af årsregnskabsloven og kravene til 

årsrapporten. Der vil i de følgende afsnit blive lagt vægt på de mere specifikke krav vedrørende 

materielle anlægsaktiver, nærmere bestemt investeringsejendomme. De følgende afsnit vil lægge 

vægt på anlægsaktiver samt forskellige former for ejendomstyper. 
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5.1 Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver er en underkategori til aktiverne i årsrapporten. Aktiver er tidligere defineret 

som følger:  

”Aktiver kan bredt defineres som ressourcer, der er under virksomhedens kontrol som et resultat af 

tidligere begivenheder, og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

Materielle anlægsaktiver er derimod defineret i årsregnskabsloven bilag 1 C som følger: 

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

Der findes flere former for materielle anlægsaktiver. Disse kan jævnfør skemakravene til 

årsregnskabsloven inddeles i følgende kategorier - materielle anlægsaktiver, immaterielle 

anlægsaktiver og finansielle anlægsaktiver. Rapporten har fokus på investeringsejendomme, som er 

klassificeret som et materielt anlægsaktiv, hvorfor de øvrige anlægsaktiver ikke bliver behandlet 

yderligere i opgaven.  

Materielle anlægsaktiver kan defineres således: 

”Fysiske aktiver, der besiddes af virksomheden til brug i produktionen eller distributionen af varer eller 

tjenesteydelser eller med henblik på udlejning eller til administrative formål, og som forventes anvendt 

i mere end én regnskabsperiode.”5 

De regnskabsmæssige krav til materielle anlægsaktiver er præsenteret i nedenstående model. 

 

 

 

 

 

      

Model 3 – Materielle anlægsaktiver6  

 
5 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 side 278-279 
6 EY Indsigt i årsregnskabsloven 2019/20 side. 278 
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Som det fremgår af ovenstående model, bliver materielle anlægsaktiver som hovedregel indregnet til 

kostpris med fradrag af afskrivninger og nedskrivninger. Virksomheden har dog mulighed for at 

indregne aktivet på en alternativ måde jævnfør §41 i årsregnskabsloven - Paragraffen muliggør 

indregning af aktiver til dagsværdi. Indregning af aktiver i henhold til §41 er typisk brugt til 

investeringsaktiver, hvor virksomheden er interesseret i at præsentere aktivets dagsværdi på 

statusdagen, for at give et retvisende billede af aktivet. Dette kunne for eksempel være en ejendom 

med fokus på afkast. Ved brug af §41 skal virksomheden binde opskrivningen af aktivet på 

egenkapitalen under ”Reserve for opskrivninger”. Dette skyldes blandt andet den usikkerhed der er 

forbundet med at opgøre et aktivs reelle dagsværdi.  

5.2 Indregning og måling af materielle anlægsaktiver  

Indregning og måling af materielle anlægsaktiver skal ved første indregning ske til kostpris. Dette som 

følge af årsregnskabsloven §36, som har følgende ordlyd ” 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.” 

Ved opgørelse af kostprisen skal alle omkostninger direkte forbundet med anskaffelsens medtages 

indtil aktivet tages i brug. Efter første indregning har virksomheden mulighed for at indregne aktivet 

til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger eller til dagsværdi hvis dette vurderes at give et mere 

retvisende billede.  

5.2.1 Indregning til kostpris 

Virksomheder kan foretage indregning af materielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag af- og 

nedskrivninger. Dette følger årsregnskabsloven §43 ” Kostpris, dagsværdi eller genindvindingsværdi 

for immaterielle og materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal formindskes med 

afskrivninger, der tilsigter en systematisk afskrivning af aktiverne over deres brugstid. Dette gælder 

dog ikke aktiver, der løbende reguleres til dagsværdi i medfør af § 38.”. Ved anvendelse af §43 skal 

virksomheden opgøre aktivets brugstid samt den forventede restværdi når brugstiden er udløbet.  

Yderligere skal aktiver som ikke løbende reguleres til dagsværdi nedskrives til genindvindingsværdien 

såfremt denne er lavere jævnfør §42. Såfremt virksomheden identificere indikationer på 

værdiforringelse, skal der udarbejdes en nedskrivningstest som tager udgangspunkt i kapitalværdien 

og salgsværdien med fradrag af forventede sagsomkostninger. Genindvindingsværdien er det højeste 
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beløb af de 2 opgjorte værdier. Hvis den opgjorte værdi er lavere end den regnskabsmæssige værdi 

skal virksomheden nedskrive aktivet.7   

5.2.2 Indregning til dagsværdi 

Virksomheder har ligeledes mulighed for at indregne materielle anlægsaktiver til dagsværdi. Der 

findes 2 typer for dagsværdiregulering – årsregnskabsloven §38 og §41.  

Ordlyden af §41 er som følger ”Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver 

og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle 

anlægsaktiver kan dog alene opskrives, hvis de handles på et aktivt marked.” Ved dagsværdiregulering 

af aktiver efter §41 skal der ske indregning til kostpris fratrukket af- og nedskrivninger. Aktivet kan 

efterfølgende værdireguleres til dagsværdi på statusdagen. Opskrivninger til dagsværdi efter §41 skal 

bindes på egenkapitalen under ”reserver for opskrivninger”. Det bundne beløb skal opgøres efter 

skat. Reserven nedbringes efterfølgende i takt med at aktivet afskrives/nedskrives, eller hvis aktivet 

sælges eller på anden måde udgår fra driften.  

Ordlyden af §38 er som følger ”Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres 

til dagsværdi.” Denne form for indregning til dagsværdi kan, altså kun anvendes ved indregning af 

investeringsejendomme. I lighed med §41 skal virksomheden opgøre dagsværdien af 

investeringsejendommen på statusdagen, hvorefter der skal ske værdiregulering over 

resultatopgørelsen. I modsætning til dagsværdi efter §41 skal der ikke ske binding af opskrivningen på 

egenkapitalen. Denne opskrivning tilgår i stedet virksomhedens frie reserver. Såfremt der sker 

ændring i anvendelse af ejendommen, skal der foretages tilpasning i indregningsmetode og måling.  

Indregning og måling i årsrapporten efter de 3 beskrevne metoder er opgjort nedenfor.  

 
7 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/regnskabsmaessig-nedskrivning-af-anlaegsaktiv
er 
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Model 4 – Sammenfatning af de tre indregningsmetoder8 

Indregningsmetoderne bliver yderligere beskrevet i de øvrige afsnit.  

5.3 Ejendomstyper 

Aktiver skal som nævnt ovenfor, som hovedregel indregnes til kostpris med fradrag af af- og 

nedskrivninger. Det er dog muligt for virksomheden at anvende andre indregningsmetoder, såsom 

dagsværdi efter §41.  

 

Det er derfor relevant at klarlægge hvilken type ejendom virksomheden besidder, da der findes flere 

regnskabsmæssige typer af ejendomme. Der findes ikke nogen klare definitioner af ejendomme i 

lovgivningen. De mest gængse ejendomme kan dog opdeles i følgende 4 kategorier.9 

o Ejendomme under opførelse for tredjemand 

o Domicilejendomme 

o Handelsejendomme 

o Investeringsejendomme  

 

Nedenstående beslutningstræ kan anvendes til klassificering af virksomhedens ejendomme. De 

enkelte ejendomstyper gennemgås ligeledes nedenfor på nær ejendomme under opførelse for 

tredjemand.  

 
8 BDO – Viden om investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling udgivet januar 2019 
9 FSR regnskabsvejledning for Klasse B- og C-virksomheder 2020 side 75 
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Model 5 – Klassifikation af ejendomme ”Beslutningstræ”10 

5.3.1 Handelsejendom 

Handelsejendomme præsenteres i årsrapporten som omsætningsaktiver. Disse indregnes og måles 

som varebeholdninger. Handelsejendomme er klassificeret som ejendomme der besiddes med 

henblik på salg indenfor en kortere tidshorisont.  

5.3.2 Domicilejendom 

Domicilejendomme præsenteres i årsrapporten som materielle anlægsaktiver og indregnes som 

øvrige materielle anlægsaktiver. Domicilejendomme besiddes så de kan anvendes i virksomheden til 

administration, produktion eller som lagt i forbindelse med handel med varer eller tjenesteydelser. 

Disse ejendomme besiddes altså ikke for at opnå et egentlig afkast på ejendommen, men som en 

bestanddel i virksomhedens løbende drift. 

5.3.3 Investeringsejendom 

Investeringsejendomme præsenteres i årsrapport som materielt anlægsaktiv. Investeringsejendomme 

kan måles til dagsværdi eller kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger. Der er ikke nogen klar 

definition af investeringsejendomme i årsregnskabsloven. Investeringsejendomme er defineret i IAS 

40 som ”investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger med 

det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende lejeindtægter og/eller 

 
10 PWC Regnskabshåndbog 2020 side 186  
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kapitalgevinst ved videresalg.”11. Særligt for investeringsejendomme er, at det i henhold til 

lovgivningen er muligt at indregne disse til dagsværdi på 2 forskellige måder efter §38 eller §41 i 

årsregnskabsloven.  

5.4 Delkonklusion 

Der er i det foregående afsnit gennemgået definitionen på aktiver nærmere bestemt materielle 

anlægsaktiver. Materielle anlægsaktiver er defineret således ”Aktiver, der er bestemt til vedvarende 

eje eller brug for virksomheden”.  

Der er foretaget en general beskrivelse af de tre indregningsmetoder for materielle anlægsaktiver. 

Der er foretaget en beskrivelse af indregning til kostpris efter §43 samt indregning til dagsværdi efter 

§38 og §41.  

Der er ligeledes foretaget en beskrivelse af de mest gængse ejendomstyper. Der er i afsnittet 

beskrevet om handelsejendomme, domicilejendomme og investeringsejendomme, og mulighederne 

for indregning af disse. 

 

6 Investeringsejendomme og den regnskabsmæssige behandling 

I det kommende afsnit vil der blive lagt vægt på den regnskabsmæssige behandling af 

investeringsejendomme. Der foretages en gennemgang af kravene til indregning, måling samt 

klassificering af investeringsejendomme.  

6.1 Indregning og måling af investeringsejendomme 

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

virksomheden og værdien af aktivet kan opgøres pålideligt i henhold til årsregnskabsloven §33. 

Investeringsejendomme kan derved indregnes når ejendomsretten og de dertil knyttede fordele og 

ulemper er overgået til køber. Det vil sige at køber har retten til indtægter fra ejendommen, samt skal 

afholde omkostninger i tilknytning hertil.  

Som tidligere nævnt skal investeringsejendomme ved første indregning måles til kostpris. Kostprisen 

 
11 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IAS
%2040.pdf 
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udgøres af anskaffelsessummen med tillæg af eventuelle meromkostninger, direkte tilknyttet 

erhvervelsens som for eksempel mæglerhonorar.  

Efterfølgende skal virksomheden vælge anvendt regnskabspraksis for indregning af 

investeringsejendommen. Selskabet har tre forskellige muligheder for indregning – Kostpris §43, 

dagsværdi §41 eller dagsværdi §38.  

Materiale anlægsaktiver har kun en begrænset økonomisk levetid, hvilket normalt er utrykt i 

afskrivningerne. Ved indregning til dagsværdi skal der dog ikke foretages løbende afskrivninger, da 

eventuelle værdiforringelser eller -gevinster løbende indregnes i resultatopgørelsen som 

dagsværdireguleringer.  

Det er som udgangspunkt ikke muligt at skifte anvendt regnskabspraksis når denne først er valgt, da 

regnskabet skal opgøres kontinuerligt. En ændring i anvendt regnskabspraksis kan derfor som 

udgangspunkt kun ske, såfremt ændringer medfører et mere retvisende billede eller som følge af 

ændringer i lovgivningen. Såfremt virksomheden ændrer regnskabspraksis, skal der ske tilpasning af 

sammenligningstallene i årsregnskabet så disse er sammenlignelige. Effekten af ændringerne på 

sammenligningstallene skal indregnes direkte på egenkapitalen. Ændringen skal ligeledes beskrives i 

anvendt regnskabspraksis med begrundelse samt den regnskabsmæssige effekt i henhold til  

årsregnskabsloven §51.  

6.2 Investeringsejendomme i årsrapporten til dagsværdi 

Investeringsejendomme er som tidligere nævnt et materielt anlægsaktiv. Investeringsejendomme har 

dog indflydelse på flere elementer af årsrapporten, hvor lovgivningen stiller en række krav som 

virksomhed skal indarbejde. Der vil i det følgende afsnit foretages en beskrivelse af disse elementer.  

6.2.1 Ledelsesberetning  

I årsregnskabsloven §99 er der oplistet en række forhold som ledelsesberetningen skal indeholde, 

såfremt dette er relevant for det retvisende billede. En af de oplistede punkter er som følger ”beskrive 

eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb”. Dette kan 

være relevant i forbindelse med usikkerheder vedrørende indregning og måling af 

investeringsejendomme. Der er en lang række forhold, som kan skabe usikkerheder vedrørende 

indregning og måling. Dette kunne for eksempel være tomgang i ejendommen med videre. Sådanne 

forhold skal omtales i ledelsesberetning, hvis forholdene vurderes væsentlige for regnskabslæser.  



   27 

Der skal ligeledes i henhold til §99 redegøres for ”udviklingen i virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold”. Dette kunne være relevant såfremt ejendommen er blevet solgt eller der er sket 

ændring anvendelsen af ejendommen, hvorfor denne skal klassificeres og indregnes anderledes 

fremadrettet.  

6.2.2 Balance  

Investeringsejendomme er præsenteret i årsrapporten som et materielt anlægsaktiv i balancen. 

Skemakravene til årsregnskabsloven foreskriver ikke en specifik regnskabspost til 

investeringsejendomme. I praksis gør virksomheder sig, dog tit brug af separat linje i årsrapporten for 

at give et mere retvisende billede.  

6.2.3 Resultatopgørelse 

I resultatopgørelsen indeholdes alle omkostninger og indtægter tilknyttet investeringsejendommen. 

Yderligere bliver årets værdiregulering af investeringsejendomme ligeledes indregnet i 

resultatopgørelsen. Dette sker enten i form af dagsværdiregulering eller af- og nedskrivninger. 

Dagsværdiregulering af investeringsejendomme fremgår, som en separat linje i resultatopgørelsen. 

6.2.4 Noteoplysninger 

Kravene til noter ændres afhængig af hvilken regnskabsklasse virksomheden befinder sig. For 

virksomheder i regnskabsklasse C og D skal der i årsrapporten jævnført årsregnskabsloven §88 

medtages noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver, herunder investeringsejendomme. Noten skal 

indeholde en opgørelse af kostprisen, opskrivninger, nedskrivninger og afskrivninger.  

Det er ikke for virksomheder i klasse B et krav at medtage anlægsnoten. Årsrapporten skal dog altid 

opfylde generalklausulen omkring et retvisende billede. Ledelsen skal derfor foretage en vurdering af, 

hvorvidt virksomheden kan aflægge en retvisende årsrapport uden anlægsnoten.  

Virksomheden skal udover ovenstående ligeledes noteoplyse i regnskabet de centrale forudsætninger 

for beregningen af dagsværdi, såfremt dagsværdi ikke er beregnet på baggrund af et aktivt marked.  

Dette fremgår af årsregnskabsloven §58A stk. 2 ”Måles aktiver eller forpligtelser til dagsværdi, jf. §§ 

37-38, og måles dagsværdien ikke på grundlag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses 

om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen.” 
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Et aktivt marked er definereret i bilag 1 til årsregnskabsloven som følger ”Et marked, hvor 

transaktioner med aktivet eller forpligtelsen finder sted med tilstrækkelig hyppighed og i et 

tilstrækkeligt omfang til løbende at give prisfastsættelsesoplysninger.” 

Ejendomsmarkedet opfylder ikke definitionen på et aktivt marked, hvorfor der skal oplyses om de  

centrale forudsætninger vedrørende investeringsejendomme optaget til dagsværdi efter §38.  

 

Noteoplysningerne vedrørende de centrale forudsætninger kan dog grupperes for flere aktiver, 

såfremt de centrale forudsætninger ikke afviger væsentlig fra hinanden. Dette fremgår af 

årsregnskabsloven §58A stk. 3 ”Oplysningerne i stk. 2 kan gives samlet for en kategori eller en gruppe 

af aktiver eller forpligtelser, hvis de centrale forudsætninger for dagsværdiberegningen i henholdsvis 

kategorien og gruppen af aktiver eller forpligtelser ikke afviger væsentligt indbyrdes.” 

 

Årsregnskabsloven indeholder ikke nogen klar definition af centrale forudsætninger, hvorfor dette er 

en vurderingssag. Oplysninger om de centrale forudsætninger skal dog medvirke til at give et 

retvisende billede.  

Flere revisionsfirmaer og fagmænd har dog givet deres bud på hvad de anser som centrale 

forudsætning for indregning af investeringsejendomme til dagsværdi.  

Det fremgår af EY Indsigt i årsregnskabsloven, at de vurderer minimumskravene vedrørende centrale 

forudsætninger som nedenstående12: 

o Den eller de anvendte målemetoder til opgørelse af dagsværdi (valuarvurdering, DFC-model, 

afkastbaserede modeller, sammenlignelige transaktioner m.v.)  

o Afkastkrav eller diskonteringsfaktor 

o Forventede inflationsrater 

o Principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag  

o Diskonteringsperiode 

o Terminalværdi  

 

Årsrapporten skal altid give et retvisende billede, hvorfor ledelsen skal vurdere om ovenstående 

 
12 EY Indsigt i årsregnskabsloven side 303 



   29 

forudsætninger er tilstrækkelige. EY har ligeledes givet en række eksempler på øvrige forudsætning 

som kan medtages13: 

o Dagsværdi 

o Beliggenhed 

o Antal kvadratmeter 

o Karakteristika 

o Lejeindtægter og driftsomkostninger 

o Udledningsgrad 

o Lejekontraktens løbetid og opsigelsesvarsel 

o Modtagne sikkerheder 

o Anvendelse 

o Følsomhedsoplysninger tilknyttet dagsværdiberegningen 

 

Virksomheden skal ligeledes noteoplyse omkring pantsætninger, samt andre begrænsninger i 

ejendomsretten tilknyttet investeringsejendomme jævnfør årsregnskabsloven §64 stk. 2.  

6.2.5 Anvendt regnskabspraksis 

I årsregnskabsloven §53 vedrørende anvendt regnskabspraksis fremgår følgende ”Der skal redegøres 

for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i 

balance, resultatopgørelse, noter og ledelsesberetning. Endvidere skal det fremgå, hvilken 

regnskabsklasse virksomheden aflægger årsrapport efter. Anføres beløbene i en anden valuta end 

danske kroner eller euro, jf. § 16, 2. pkt., skal der gives oplysning om kursen på den anførte valuta pr. 

balancedagen i forhold til danske kroner og den tilsvarende valutakurs pr. det foregående 

regnskabsårs balancedag.” 

Virksomheden skal som følge heraf, oplyse omkring hvilke værdiansættelsesmetoder virksomheden 

har gjort brug af til opgørelse af værdien af investeringsejendomme. Det er dermed et krav, at 

virksomheden skriver i anvendt regnskabspraksis, hvordan investeringsejendomme mv. er optaget i 

regnskabet. Dette kunne være kostpris eller dagsværdi. Ved optagelse til dagsværdi skal der ligeledes 

oplyses, om investeringsejendomme er optaget efter §38 eller §41. 

 
13 EY Indsigt i årsregnskabsloven side 303 
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6.3 Delkonklusion 

I ovenstående afsnit er der foretaget en gennemgang af de forskellige muligheder ledelsen har for 

indregning og måling af investeringsejendomme efter årsregnskabsloven. Der er foretaget 

gennemgang af indregning til kostpris efter §43 samt de to måder for indregning til dagsværdi efter 

§38 og §41.  

Der er ligeledes foretaget en gennemgang af de forskellige elementer i årsrapporten, som påvirkes af 

investeringsejendomme. Gennemgangen dækker både oplysningskrav til noter, ledelsesberetning 

med videre samt præsentation af investeringsejendomme i årsrapporten. 

 

7 Værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi 

Der vil i de følgende afsnit blive lagt vægt på værdiansættelse af investeringsejendomme til 

dagsværdi. Herunder forskellige metoder til beregning af dagsværdi. Der vil yderligere blive foretaget 

en redegørelse for begrebet dagsværdi.  

7.1 Dagsværdi 

Begrebet dagsværdi er defineret i årsregnskabsloven bilag 1, D, 2.: ”Dagsværdien er det beløb, 

hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af 

hinanden uafhængige parter.” 

Dagsværdi af investeringsejendomme kan på baggrund af ovenstående definition forklares, som den 

handelspris to af hinanden uafhængige parter ville handle ejendommen til. 

 

Såfremt virksomheden optager investeringsejendomme til dagsværdi i årsrapporten, skal denne værdi 

kunne opgøres på en pålidelig måde. Virksomheden skal altså have tilstrækkelig med dokumentation, 

som ligger til grund for den opgjorte værdi. Den af ledelsen opgjorte dagsværdi skal vurderes ud fra 

de faktiske forhold på balancedagen14. Opgørelse af dagsværdien må derfor ikke tage udgangspunkt i 

fremtidige investeringer eller andre fremtidige økonomiske fordele i tilknytning til 

investeringsejendommen. 

 
14 EY Indsigt i årsregnskabsloven side 296 
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Der er ikke i årsregnskabsloven opgivet specifikikke metode til fastsættelse af dagsværdien på 

investeringsejendomme. Dette skyldes at virksomheden skal beregne den mest retvisende værdi ud 

fra den bedst egnede metode. Der er dog i årsregnskabsloven §37 et dagsværdihierarki til indregning 

af finansielle instrumenter. Denne lovgivning har afsæt i IFRS 13. I IFRS 13 er det opgivet tre 

forskellige metoder til beregning af dagsværdi, hvor metode et er den sikreste og tre den mest usikre. 

De tre metoder er som følger15: 

1. Værdi i et aktivt marked for identiske aktiver 

2. Værdi i et marked for lignende aktiver 

3. Dagsværdiberegninger, interne data samt vurderingsmænd 

 

Virksomheden skal såfremt det er muligt altid anvende metode nr. 1 i hierarkiet, efterfølgende nr. 2 

og til sidst nr. 3. Værdien skal dog altid kunne opgøres på en pålidelig måde ligegyldigt, hvilken 

metode der anvendes. Er dette ikke muligt skal ejendommen indregnes til kostpris.  

7.1.1 Værdi i et aktivt marked for identiske aktiver 

Første niveau i dagsværdihierarkiet er værdiansættelse med udgangspunkt i et aktivt marked med 

identiske aktiver. Dette niveau er ikke muligt at gøre brug af ved beregning af dagsværdi for 

investeringsejendomme, da der ikke findes et aktivt marked som løbende giver 

prisfastsættelsesoplysninger. Yderligere er ejendomme på markedet ikke identiske.  

7.1.2 Værdi i et marked for lignende aktiver 

Næste niveau i dagsværdihierarkiet er værdiansættelse med udgangspunkt i et marked for lignende 

aktiver. Dette niveau kan i visse situationer anvendes som grundlag for dagsværdien af 

investeringsejendommen. Det kan dog kun findes anvendt i situationer hvor det er muligt at finde 

transaktioner for lignende ejendomme. Niveau 2 kan kun anvendes i begrænset omfang, da det kan 

være svært at finde ejendommen med samme beliggenhed, stand, størrelse med videre.  

7.1.3 Dagsværdiberegninger, interne data samt vurderingsmænd 

Næste niveau i dagsværdihierarkiet er værdiansættelse med udgangspunkt i dagsværdiberegninger, 
 

15 https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs13 
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interne data samt vurderingsmænd. Denne mulighed skal anvendes såfremt de to foregående 

muligheder ikke er muligt. Dette er ofte tilfældet ved dagsværdivurdering af investeringsejendomme. 

Virksomheden skal her gøre brug af anerkendte værdiberegningsmodeller og udføre beregning på 

baggrund af relevant data om ejendommen og markedet, eller/og gøre brug af professionelle 

vurderingsmænd.  

Dagsværdiberegningen skal foretages for den enkelte ejendom ud fra de specifikke forhold, som er 

gældende for den pågældende ejendom, såsom beliggenhed, stand, størrelse med videre. I praksis 

bliver der gjort brug af de to værdiberegningsmodeller DCF og afkastbaseret. Der foretages en 

gennemgang af disse modeller i senere afsnit.   

7.2 Centrale begreber i værdiansættelse af investeringsejendomme 

Der er en række grundlæggende begreber som er vigtige i forståelsen af ovenstående 

værdiberegningsmodeller. Disse gennemgås nedenfor: 

o Markedsmæssige risici 

o Ejendomsspecifikke risici  

o Forrentningskrav 

o Diskonteringsrente og diskonteringsfaktor 

7.2.1 Markedsmæssige risici  

Markedsmæssige risici er faktorer som påvirker markedet som helhed. I opgaven lægges der fokus på 

de risici som befinder sig på ejendomsmarkedet. Markedsmæssige risici kan bestå af mange 

forskellige ting, men de mest gængse risici tilknyttet ejendomme er16: 

o Illikvidt marked – Forlænget transaktionsperiode og manglende finansiering 

o Markedslejeforventninger 

o Beliggenhed  

o Strukturelle forhold 

o Lovgivning 
 

16 Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav 
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Illikvidt marked 

Det er som udgangspunkt større general risiko på et illikvidt marked. Ejendomsmarkedet vurderes at 

være et illikvidt marked set i forhold til for eksempel aktiemarkedet. Et illikvidt marked er 

kendetegnet med en forlænget transaktionsperiode og manglende finansiering. Dette er også 

tilfældet på aktiemarkedet. Ejendomshandler er typisk meget kapitaltunge, hvorfor mange 

investeringer kræver ekstern finansiering, hvilket kan være tidskrævende at opnå. Som følge af at der 

er tale om en kapitaltung investering vil dette ligeledes medfører større indledende undersøgelser for 

eksempel i form af due diligence processer.  

Markedslejeforventninger 

Forventninger til den fremtidige markedsleje er ligeledes en betydelig risikofaktor. Markedslejen 

styres af udbud og efterspørgsel, som løbende ændres. Udbud og efterspørgsel er ligeledes påvirket 

af en række eksterne forhold, hvilket gør det svært at vurderer den fremtidige markedsleje. Risikoen 

vedrørende markedslejen er dog styret af den generelle usikkerhed/ustabilitet på det pågældende 

ejendomsmarked.  

Beliggenhed  

Beliggenhed er ligeledes en væsentlige risikofaktor når den generelle markedsmæssige risiko skal 

vurderes. Markedets opfattelse af en beliggenhed kan ændres over tid, hvorfor der er en hvis risiko 

tilknyttet hertil.  

Strukturelle forhold  

Forventninger til de strukturelle forhold er ligeledes med til, at vurderes risikoen. Dette kunne for 

eksempel være i forbindelse med konjunkturændringer, hvor forbrugsmønstre ændres. Sådanne 

forhold skal være med til påvirke risikobetragtningen af en given ejendom. Lavkonjunktur kunne 

medføre, at det generelle rådighedsbeløb i samfundet faldt, hvorfor markedslejen ligeledes ville falde. 

Det kunne ligeledes medføre nedlukning af virksomheder, hvilket kunne påvirke udlejning af 

erhvervslejemål.  

Det er ikke kun økonomiske forhold som skal vurderes ved vurdering af de strukturelle forhold. Dette 

kan ligeledes være samfundstendenser. Dette kunne for eksempel være fokus på miljø, hvor 

ejendommene pludselig skal leve op til visse standarder.  
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Lovgivning 

Lovgivning på området er ligeledes en faktor som skal vurderes. Risikoen forbundet hermed svinger 

fra sektor til sektor. Ejendomssektereren er dog meget reguleret af lovgivning, og der er mange regler 

tilknyttet udlejning af ejendomme. Denne lovgivning påvirker risikoen ved investering i 

beboelsesejendomme. Lovændringer kan både have en direkte og en indirekte betydning for 

investeringsejendomme, og dermed risikoen tilknyttet hertil. 

7.2.2 Ejendomsspecifikke risici 

Ejendomsspecifikke risici er risici tilknyttet den enkelte ejendom. Der kan være mange individuelle 

forhold for en ejendom, som skal vurderes for at opgøre risikoen. Nogen af de mest gængse forhold 

er17:  

o Manglende lejebetaling (aftalerisiko) 

o Manglende mulighed for genudlejning (tomgang) 

o Ejerudgifter, administration og vedligeholdelse 

o Forskellige lejestrukturer (lejeniveauer, lejeafbrydelser 

Manglende lejebetaling 

Manglende lejebetalinger er den risiko som er forbundet med lejernes betalingsevne vedrørende 

fremtid leje. Lejere med den laveste risiko omfatter lejere fra den offentlige sektor.  

Manglende mulighed for genudlejning 

Tomgang er de lejemål i ejendommene, som ikke er udlejet. Dette skyldes tit problemer med 

genudlejning. Tomgang kan dog også forekomme i forbindelse med istandsættelse og modernisering 

af lejemål, hvor lejemålet derfor ikke er beboeligt i en given periode. Usikkerhed vedrørende tomgang 

er meget svingene for ejendom til ejendom, da den enkelte ejendom skal opfylde lejer krav.    

Ejerudgifter, administration og vedligeholdelse 

Omkostninger til ejerudgifter, administration og vedligeholdelse er ligeledes skiftende fra ejendom til 

ejendom. Usikkerhed tilknyttet hertil skal derfor medtages i forbindelse med opgørelse af risikoen. 

 
17 Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav 
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Det skal dog bemærkes, at den generelle usikkerhed tilknyttet hertil er lav i Danmark. Større 

vedligeholdes omkostninger kan dog være svære at estimere.  

Forskellige lejestrukturer 

Forskellige lejestrukturer er den risiko som er forbundet med eksisterende lejekontrakter. Der kan 

være eksisterende lejekontrakter, som er indgået på ugunstige forhold for udlejer. Dette kunne for 

eksempel være ældre lejekontrakter, med en årlig regulering af lejen, som ikke følger udviklingen i 

markedslejen.  

7.2.3 Forrentningskrav  

Forrentningskravet kan defineres som ”det afkast, der kompenserer investors risici.18”. Det vil sige, at 

når risikoen stiger skal forrentningskravet stige tilsvarende. Forrentningskravet er den kompensation 

investor modtaget for at investere med risiko.  

Forrentningskravet for ejendomme kan opgøres således: 

+ Den risikofrie rente  

+ de markedsmæssige risici  

+ de ejendomsspecifikke risici 

= Forrentningskrav  

 

Opgørelse af forrentningskravet/afkastkravet er en vigtig del af værdiansættelsen af ejendommen, da 

dette bruges i forbindelse med udarbejdelse af en DCF eller afkastbaseret beregning af værdien.  

Den risikofrie rente er den rente en investor kan forvente på en nærmest risikofri investering. Den 

risikofrie rente bliver tit fastsat ud fra renten på danske statsobligationer, da sådanne investering 

nærmest vurderes som risikofrie. Ved fastsættelse af den risikofrie rente skal der ligeledes foretages 

en vurdering af løbetiden på investeringen. En investering i fast ejendom ses som en investering med 

længere tidshorisont, hvorfor investeringen i danske statsobligationer ligeledes skal være ved brug af 

en længere tidshorisont.  

 
18 Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav 
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Andre forhold 

Alle ovenstående forhold er en række af forskellige faktorer som har indflydelse på den samlede 

risikovurdering og dermed også forrentningskravet. Ovenstående liste er ikke en udtømmende liste, 

da risici og forrentningskravet skal vurderes ud fra den specifikke investering.  

Det er ledelsens opgave at foretage en vurdering af kastkravet på den pågældende investering. Der 

kan dog gøres brug af eksperter på området. Ledelsen kan gøre brug af diverse analyser og rapporter 

og anerkendte organisationer som for eksempel Colliers og Ejendomsforeningen Danmark. Sådanne 

organisationer udgivet løbende publikationer med fokus på afkastkrav, markedsleje tomgang mv. for 

forskellige områder. Disse er opgjort på baggrund af en stor database af ejendomshandler og 

ejendomsoplysninger, hvorfor disse er en god indikation.  

Disse brancherapporter er offentlige tilgængelige og giver mulighed for regnskabslæser og ledelsen, 

at sammenligne flere forskellige faktorer brugt til dagsværdiberegningen. Regnskabslæser har dog 

kun mulighed for at sammenligne disse såfremt oplysningerne fremgår af regnskabet. Det er tidligere i 

opgaven nævnt, at der i regnskabet skal indgå de centrale forudsætninger for indregning af 

investeringsejendomme til dagsværdi, hvorfor disse oplysninger eventuelt kan findes her. Disse 

oplysninger bør medtages for at give regnskabslæse mulighed for at sammenligne forskellige 

ejendomme og samtidig give et retvisende billede.  

7.2.4 Diskonteringsrente og diskonteringsfaktor 

Diskonteringsrenten er defineret således ”er ejendommens nominelle forrentningskrav, dvs. 

benchmark afkastkravet inklusiv inflation. Forrentningskravet efter den afkastbaserede model før 

reguleringer er som udgangspunkt lig diskonteringsrenten fratrukket inflation.”19.   

Diskonteringsfaktoren er defineret således ”afspejler tidsværdien af penge ved en given 

diskonteringsrente. Diskonteringsfaktoren bruges således til at beregne nutidsværdien af fremtidige 

pengestrømme.”20. Det vil sige at diskonteringsfaktoren viser kapitalværdien af fremtidige 

pengestrømme. Diskonteringsfaktoren tager dog ikke højde for de risici som er forbundet med de 

fremtidige pengestrømme.  

 
19 Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav 
20 Værdiansættelse af investeringsejendomme – Definition af forrentningskrav 
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7.3 Værdiansættelsesmetoder 

Som tidligere nævnt skal dagsværdihierarkiet fra IAS 40 anvendes når dagsværdien skal opgøres. I 

nedenstående kapital foretages en gennemgang af anerkendte værdiansættelsesmetoder, når 

dagsværdihierarki metode nr. 3 findes anvendt. De mest anvendte metoder til opgørelse af dagsværdi 

er følgende 

o Ekstern vurderingsmand 

o Afkastbaseret værdiberegning 

o Discounted Cash Flow (DCF)  

7.3.1 Ekstern vurderingsmand 

Virksomheder har muligheden for at anvende eksterne vurderingsmænd til værdiansættelsen af 

investeringsejendomme. Der er ikke i IAS 40 angivet nogen formelle krav til den eksterne 

vurderingsmand i forhold til uafhængighed og kompetencer. Det er dog en fordel for virksomheden at 

anvende en uafhængig og kompetent vurderingsmand, da ledelsen ligeledes skal ”bekræfte” 

værdiansættelsen og de bagvedliggende beregninger. De centrale forudsætninger i beregningen skal 

ligeledes fremgå af årsrapporten ved anvendelse af en ekstern vurderingsmand.  

Det er ligeledes vigtigt, at værdiberegningen ikke indeholder fremtidige investeringer eller andre 

fremtidige forhold, da værdien skal opgøres på baggrund af kendte/realiserede forhold pr. 

statusdagen i henhold til IAS 40.  

Anvendelse af eksterne vurderingsmænd er ikke den mest udbredte metode for værdiansættelsen af 

investeringsejendomme. Dette kan henledes til, at denne metode generelt er mere omkostningstung 

end de øvrige metoder.  

7.3.2 Afkastbaseret værdiberegning 

Den afkastebaserede værdiberegning opgør dagsværdien på baggrund af det forventede 

normaliserede driftsafkast for ejendommen21. Denne metode er mere simplificeret set i forhold til 

DCF-modellen. Som nævnt skal det normaliserede driftsafkast for ejendommen opgøres. Yderligere 

skal ledelsen fastslå et forrentningskrav. Forrentningskravet er opgjort som den risikofrie rente med 

tillæg af investeringsrisici.  

 
21 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-maaling-vaerdiansaettelse-af-ejendomme 
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Beregning af dagsværdien på baggrund af den afkastbaserede model kan opgørelse således: 

 

Ovenstående formel er et udtryk for nutidsværdien af ejendommens driftsafkast med en uendelig 

annuitet22.  

Driftsafkast  

Driftsafkastet opgøres som lejeindtægter og omkostninger direkte tilknyttet ejendommen. 

Driftsafkastet kan opgøres således23:  

+ Lejeindtægter 

- Vedligeholdelsesomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

- Driftsomkostninger 

= Driftsafkast 

Indtægter og omkostninger vedrørende ejendommen skal opgøres, som normaliserede 

(gennemsnitlige) omkostninger dækkende de kommende 12 måneder. Det vil sige at indtægter og 

omkostninger skal reguleres for større udsving som kan finde sted i nogen år, eller som ikke kommer 

til at finde sted i følgende år.  

Lejeindtægter skal ligeledes reguleres såfremt, at den pågældende leje afviger væsentlig fra 

markedslejen +/- 10%. Dette skal gøres, da der ved en eventuel genudlejning ikke kan forventes at ske 

udlejning til samme lejeniveau. I sådanne situationer skal virksomhed i stedet anvende markedslejen, 

da dette vurderes at give en mere normaliseret drift af ejendommen24.  

Vedligeholdelsesomkostninger skal opgøres som de omkostninger der er tilknyttet for at holde 

ejendommen i normal stand, hvorfor eventuelle omkostninger til forbedringer med videre ikke skal 

 
22 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/LOV-2017/Sammenskrivning-271017-pdf.pdf 
23 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/LOV-2017/Sammenskrivning-271017-pdf.pdf 
24 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/LOV-2017/Sammenskrivning-271017-pdf.pdf 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡

𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
= 𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 
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indeholdes.  

Administrationsomkostninger og driftsomkostninger opgøres som de normaliserede omkostninger 

der er direkte tilknyttet ejendommen og som ikke er defineret som vedligeholdelsesomkostninger. 

Dette er for eksempel omkostninger til administrationshonorar. Det skal i denne sammenhæng 

bemærkes, at finansielle poster ikke skal medtages, da det i dagsværdiberegningen skal antages at 

investeringen er fuld finansieret af egne midler. Forrentningen heraf er derfor udtrykt i 

forrentningskravet.  

Opgørelse af forrentningskravet er gennemgået ovenfor, hvorfor dette ikke gennemgås nærmere.  

Øvrig regulering af dagsværdi 

Der kan være situationer hvor det er nødvendigt af foretage korrektioner af dagsværdi, da den 

opgjorte normaliserede drift ikke er retvisende. Der kan flere forhold som gør, at ejendomsværdien 

skal korrigeres nogen af de hyppigste er oplistet nedenfor25: 

Fradrag for tomgang 

Der skal foretages korrektion af tomgang, såfremt de normaliserede lejeindtægter indeholder 

lejeindtægter af lejemål som ikke forventes udlejet.  

Tillæg for merleje 

Hvis de normaliserede lejeindtægter er korrigeret til markedslejen. Skal nutidsværdien af ”merlejen” 

medtages frem til det forventede tidspunkt for lejenedsættelsen 

Fradrag for større vedligeholdelsesarbejder 

Der skal foretages korrektion af større vedligeholdelsesarbejder, såfremt de normaliserede 

vedligeholdelsesomkostninger ikke forventes at kunne dække dette.  

Dagsværdiberegning efter den afkastbaserede model 

I følgende afsnit opstilles et eksempel på en dagsværdiberegning efter den afkastbaserede model. De 

anvendte forudsætninger i modellen er hypotetiske.  

 
25 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/LOV-2017/Sammenskrivning-271017-pdf.pdf 
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Opgørelse af årlige driftsafkast 
   

Lejeindtægter 1.650.000 

Vedligeholdelsesomkostninger -50.000 

Administrationsomkostninger -25.000 

Driftsomkostninger -150.000 

Årligt driftsafkast 1.425.000 

     
     
Forrentningskrav 4% Dagsværdi 35.625.000 

 

 

Reguleringer til dagsværdi 
  

Fradrag for tomgang -280.000 

Tillæg for merleje 120.000 

Fradrag for større vedligeholdelsesarbejder -465.000 

Reguleringer til dagsværdi -625.000 

Dagsværdi efter reguleringer 35.000.000 

 

I henhold til ovenstående beregninger er dagsværdien for ejendommen opgjort til 35.625.000 kr. før 

regulering. Denne værdi er opgjort på baggrund af det normaliserede driftsafkast og det fastsatte 

forrentningskrav. Efterfølgende foretages der reguleringer for tomgang, merleje og 

vedligeholdelsesarbejder for i alt 625.000 kr. Den endelige dagsværdi er derefter beregnes til 

35.000.000 kr. i henhold til ovenstående.  

7.3.3 Discounted Cash Flow 

Der vil i det følgende afsnit blive foretaget en gennemgang af Discounted Cash Flow modellen 

(DCF-modellen). Gennemgangen vil ligeledes lægge fokus på fordele og ulemper ved anvendelse af 

DCF-modellen til beregning af dagsværdien for investeringsejendomme.  

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 =
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡

𝐹𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣
=
1.425.000

0,04
= 35.625.000 
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DCF-modellen anvendes til at tilbagediskontere fremtidige pengestrømme, hvorved nutidsværdien af 

pengestrømmene opgøres og efterfølgende dagsværdien af investeringsejendommen.  

 

Der skal ved brug af DCF-modellen foretages en vurdering af de fremtidige pengestrømme (cash flow) 

og terminalværdien for investeringsejendommen samt en diskonteringsfaktor. Perioden for de 

fremtidige pengestrømme skal mindst udgøre 5 år og kaldes budgetperioden26.  

Disse input bruges til at beregne nutidsværdien af ejendommen.  

DCF-modellen indeholder følgende27: 

o Forventede cash flow i budgetperioden 

o Fastsættelse af diskonteringsfaktor 

o Tilbagediskontering af cash flowet 

o Opgørelse af terminalværdien 

o Tilbagediskontering af terminalværdien 

o Opgørelse af dagsværdien på investeringsejendommen på baggrund af de tilbagediskonterede 

værdier 

Forventede cash flow i budgetperioden 

Ved brug af DCF-modellen skal virksomheden opgøre cash flowet, som er direkte tilknyttet 

ejendommen i budgetperioden. Cash flowet er et udtryk for ind- og udbetalinger i perioden.  

Cash flowet skal opgøres for hvert enkelte år i budgetperioden, og der skal ligeledes medtages 

forventede investeringer tilknyttet ejendommen i perioden. Opgørelsen af det frie cash flow kan 

derfor præsenteres således:  

+ Lejeindtægter 

- Vedligeholdelsesomkostninger 

- Administrationsomkostninger 

- Driftsomkostninger 

 
26 https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/LOV-2017/Sammenskrivning-271017-pdf.pdf 
27 https://ejd.dk/app/uploads/2019/12/introduktion_til_dcf-modellen.pdf 
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- Investeringer  

= Frie cash flow (Pengestrømme)  

Fastsættelse af diskonteringsfaktor 

Diskonteringsfaktoren er som tidligere nævnt et udtryk for tidsværdien af penge ved en given 

diskonteringsrente. Det er dermed med andre ord en opgørelse af nutidsværdien for en given 

pengestrøm.  

DCF-modellen skal udarbejdes efter en budgetperiode på minimum 5 år, og vil typisk være mellem 5 

til 10 år. Der skal ved fastsættelsen af diskonteringsfaktoren tages høje for inflationen, da 

pengestrømmene skal opgøres for en længere periode.  

Der kan ved fastlæggelse af diskonteringsfaktoren tages udgangspunkt i Capital Assets Pricing Model 

(CAPM). CAPM viser forholdet mellem det forventede afkast/afkastkrav og risikoen. CAPM kan 

udtrykkes således28: 

 

Ra – Investors afkastkrav for den pågældende investering 

Rrf – Risikofri rente 

Βa – Systematisk risiko. Beta = 0 = ingen risiko. Beta mindre end 1 = lavere risiko end markedet. Beta 

større end 1 = højere risiko end markedet.  

Rm-Rrf – Markedets risikopræmie, svarende til det afkast som forventes ved investering i 

markedsportofølgen.  

 

CAPM er dermed et udtryk for forholdet mellem risici og afkastkrav, hvilket er i overensstemmelse 

med redegørelsen af forrentningskravet. En investor vil kræve et højere afkast desto større risici, der 

er tilknyttet investeringen.  

Virksomheden har ligeledes mulighed for at fastsætte diskonteringsfaktoren ud fra Weighted Average 

Cost of Capital (WACC), tilpasset den generelle kapitalstruktur på markedet29.  

 
28 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/what-is-capm-formula/ 

𝑅𝑎 = 𝑅𝑟𝑓 + (β𝑎 ∗  𝑅𝑚 − 𝑅𝑟𝑓 ) 
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Tilbagediskontering af cash flowet 

Når det fremtidige frie cash flow samt diskonteringsfaktoren er fastsat skal der ske 

tilbagediskontering af cash flowet. Dette sker ved, at cash flowet for de enkelte budgetår opgøres og 

tilbagediskonteres med den fastsatte diskonteringsfaktor for at beregne nutidsværdien. De 

beregnede nutidsværdier summes herefter for at opgøre den samlede nutidsværdi af det frie cash 

flow, som skal bruges i DCF-modellen.  

For at tilbagediskontere cash flow til nutidsværdi ud fra en given diskonteringsfaktor skal følgende 

formel anvendes:  

 

Opgørelse af terminalværdien30 

Det antages i DCF-modellen, at det frie cash flow er konstant efter udløbet af budgetperioden. Cash 

flowet i terminalåret skal opgøres, som det gennemsnitlige cash flow i fremtidige år. Opgørelsen af 

værdien i terminalåret svarer til opgørelsen af værdien i den afkastbaserede model, ved brug af et 

forrentningskrav uden inflation.  

Cash flowet i terminalåret er dermed et udtryk for forventninger til de evige pengestrømme. Det skal 

dermed ikke opgøres efter specifikke forhold, men blot som et gennemsnit. Man gør ligeledes brug af 

udtrykket ejendommens livscyklus, som kan defineres som den periode, hvor cash flowet for 

ejendommen gentager sig. Det vil sige, at hvis det forventes, at taget på ejendommen skal udskiftes 

hvert 30 år, skal der i terminalåret indlægges 1/30 af de forventede omkostninger hertil. 

Som tidligere nævnt skal driftsomkostninger mv. normaliseres i terminalåret. Det vil sige, at der skal 

korrigeres for en eventuel stor midlertidig ændring i sidste år i budgetperioden, så denne ikke 

overføres til terminalåret.  

Vedligeholdelsesomkostninger kan opdeles i to kategorier. Det ene er den almindelige 

vedligeholdelse, som er forholdsvis nem at budgettere. Den anden kategori er periodisk 

vedligeholdelse, som kan være svær at budgettere. Den periodiske vedligeholdelse er som 

udgangspunkt mere omkostningstung og mere uregelmæssig. Da terminalværdien er et udtryk for det 

 
29 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/kapitalvaerdi 
30 https://ejd.dk/app/uploads/2019/12/introduktion_til_dcf-modellen.pdf 

𝑁𝑉0 =  
𝐹𝐶𝐹𝑡

 1 + 𝐷𝐹 𝑡

∞

𝑡=1

= 𝐹𝐶𝐹0 + 𝐹𝐶𝐹1 1 + 𝐷𝐹 −1 + 𝐹𝐶𝐹2(1 + 𝐷𝐹)−2 … 
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evige cash flow er den tidsmæssige forskydning af de periodiske vedligeholdelsesarbejder ikke så 

vigtig. Det er altså ikke vigtigt at finde ud af i hvilket år arbejdet skal udføres. Ledelsen skal derimod 

foretage en vurdering af hvor ofte disse større vedligeholdelsesarbejder skal udføres og prisniveauet 

for disse.  Når disse forudsætninger er fastsat, skal der medtages den årlige del af omkostninger 

tilknyttet den periodiske vedligeholdelse. Omkostningerne hertil bliver i praksis tit vist som et nøgletal 

i kroner pr. kvadratmeter. Ved tomgang skal alle omkostninger tilknyttet hertil ligeledes medtages.  

Diskonteringsrenten for terminalværdien fastsættes som udgangspunkt, som den samme som i 

budgetperioden fratrukket inflation. Der kan være tilfælde, hvor cash flowet forventes at ændres 

fundamental i terminalperioden. I sådanne tilfælde skal diskonteringsrenten revurderes så den nye 

risikoprofil afspejles. Der skal dog kun ske revurdering af diskonteringsrenten i meget markante 

tilfælde.   

Som tidligere nævnt afspejler terminalværdien en uendelig periode, hvorfor ændringer i cash flowet i 

starten af terminalperioden ikke skal overvurderes. Ledelsen skal ved værdiansættelsen ligeledes 

vurdere om terminalperioden skal tillægges et vækstled. Vækstledes er et udtryk for forventningerne 

til markedslejen. Der skal kun medtages et vækstled tilknyttet hertil, såfremt markedslejen forventes 

at fravige den fastsatte inflation. 

Tilbagediskontering af terminalværdien 

Terminalværdien skal i lighed med det opgjorte frie cash flow tilbagediskonteres til nutidsværdi. 

Terminalværdien kan tilbagediskonteres ved brug af nedenstående formel: 

 

NPV(T) – Nutidsværdien af terminalværdien 

T – Terminalværdien 

CAPM – Diskonteringsfaktoren 

N – Antal år i budgetperioden 

Opgørelse af værdi for investeringsejendom 

𝑁𝑃𝑉 𝑇 =
𝑇

 1 + 𝐶𝐴𝑃𝑀 𝑛
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Når ovenstående elementer af DCF-modellen er udarbejdet, kan dagsværdien af 

investeringsejendommen opgøres. Dagsværdien af investeringsejendommen opgøres som 

nutidsværdien af det frie cash flow tillagt nutidsværdien af terminalværdien. Dette kan udtrykkes som 

i nedenstående formel. 

 

DCF-model eksempel 

Nedenfor vises et eksempel på DCF-modellen. Der er i eksemplet gjort brug af et forrentningskrav på 

4% tillagt inflation på 2%. Alle tal og forudsætninger anvendt i modellen er udarbejdet ved egen 

tilvirkning. Der er i modellen anvendt en budgetperiode på 10 år.  

 

7.4 Vurdering af de tre værdiansættelsesmetoder 

De 3 metoder er gennemgået i ovenstående afsnit. Den afkastbaserede model tager udgangspunkt i 

et normaliseret driftsafkast og et fastsat forrentningskrav. Den afkastbaserede model er mere simpel 

set i forhold til DCF-modellen, hvorfor denne også er mere anvendt i praksis, specielt af mindre 

virksomheder.  

 

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 = 𝑁𝑃𝑉 𝑇 +𝑁𝑃𝑉 𝐶𝐹  
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DCF-modellen er mere omfangsrig og tager udgangspunkt i cash flowet for en opgjort budgetperiode 

på mindst 5 år tilbagediskonteret med en fastsat diskonteringsrente. Modellen kræver at ledelsen har 

indsigt i ejendomsmarkedet og kan opgøre realistiske forudsætninger i budgetperioden. Fordelen ved 

DCF-modellen er, at det er nemmere at indregne virkningen af større investeringer og udsving i cash 

flowet/driftsafkastet. Det skal dog i forlængelse heraf understreges, at der er store usikkerheder 

forbundet med skøn, specielt skøn længere ud i fremtiden. Det skal bemærkes at dagsværdien af 

ejendommen teoretisk set bliver den samme om der anvendes den afkastbaserede model eller 

DCF-modellen, da begge modeller tager udgangspunkt i de samme forudsætninger.  

 

Værdiansættelser på baggrund af en ekstern vurderingsmand skal underbygges af relevant 

dokumentation, da ledelsen stadigvæk skal foretage en vurdering af den opgjorte værdi. Eksterne 

vurderingsmænd opgør som udgangspunkt dagsværdien af ejendomme på baggrund af en 

DCF-model, som efterfølgende sammenlignes med lignende ejendomme. Det er disse forudsætninger 

som ledelsen skal vurdere. Anvendelse af en ekstern vurderingsmand er som regel en god ide, såfremt 

der er tale om en uafhængig vurderingsmand med de rigtige kompetencer. Anvendelse af eksterne 

vurderingsmænd er ligeledes i praksis brugt meget af større virksomheder for at underbygge værdien 

af ejendommen, og dermed give en vis grad af sikkerhed overfor virksomhedens interessenter.  

7.5 Delkonklusion  

Der er i det ovenstående afsnit foretaget en gennemgang af forskellige metoder, som kan anvendes til 

at opgøre dagsværdien af investeringsejendomme. Dagsværdien skal opgøres i henhold til IAS 40 og 

dagsværdihierarkiet. I praksis vil ejendomsværdien typisk være opgjort efter dagsværdihierarkiet 

niveau 3. Der er foretaget en gennemgang af de centrale begreber i værdiansættelse af 

investeringsejendomme. Gennemgangen omfatter de markedsmæssige risici, ejendomsspecifikke 

risici, forrentningskrav, diskonteringsrente og diskonteringsfaktor.  

Der er en række fordele og ulemper ved de enkelte opgørelsesmetoder. Der anvendes i praksis tre 

forskellige metoder, afkastbaseret model, DCF-model og vurdering fra eksterne vurderingsmænd.  

 

Ved anvendelse af eksterne vurderingsmænd skal ledelsen ligeledes foretage en vurdering af de 

anvendte forudsætninger. Brug af eksterne vurderingsmænd er tit den metode, hvor interessenter 
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mv. opnår den største grad af sikkerhed for værdien. Denne metode er derimod kapitaltung set i 

forhold til de øvrige metoder.  

 

Den afkastbaserede model er den mest anvendte i praksis. Dette skyldes at denne model er den mest 

simple, da ledelsen skal opgøre færre parametre til beregningen. Denne metode for værdiberegning 

er ligeledes nemmere at gennemskue for regnskabslæser, da den tager udgangspunkt i færre 

parametre.  

 

DCF-modellen er mere kompliceret set i forhold til den afkastbaserede model. Dette skyldes, at 

ledelsen skal opgøre cash flowet i en budgetperiode på mindst 5 år. DCF-modellen kan dog være en 

fordel af bruge såfremt ledelsen forventer større udsving i cash flowet, som kan være svære at 

indregne i forudsætningerne ved anvendelse af den afkastbaserede model.  

 

8 Investeringsejendomme ændringer til årsregnskabsloven 

Årsregnskabsloven ændres løbende og er siden udgivelsen i 1983 ændret mange gange. Der vil i det 

følgende afsnit foretages en redegørelse for væsentlige ændringer i årsregnskabsloven vedrørende 

investeringsejendomme i perioden 2014 til 2020. Erhvervsstyrelsen udgav d. 3. april 2009 et notat om 

måling af ejendomme. Notatet blev udgivet i kølevandet af finanskrisen, som havde medført stor 

usikkerhed på boligmarkedet. Boligmarkedet var en af de markeder som blev hårdest ramt af 

finanskrisen, hvorfor der ligeledes har været stor fokus på værdiansættelsen af 

investeringsejendomme31.  

8.1 Den nye årsregnskabslov 2015 

I perioden 2014-2020 har der været flere ændringer af årsregnskabsloven. Den største ændring blev 

vedtaget d. 21. maj 201532. Den nye årsregnskabslov medførte en række ændringer, som har 

indvirkning på virksomheder med investeringsejendomme. Nedenfor er oplistet en række af de mest 

væsentlige forhold.  

 
31 http://filer.erhvervsstyrelsen.dk/file/241802/maaling_ejendomme.pdf 
32 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/DK-Overblik-over-den-nye-%C3%A5rsregnskabslov.pdf 
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o Ændring af regler vedrørende virksomheders hovedaktivitet 

o Ændring vedrørende indregning af gæld tilknyttet investeringsejendomme 

o Præcisering af oplysningskrav 

o Forhøjelse af størrelsesgrænser 

o Dagsværdi i henhold til ÅRL §41 

o Årlig revurdering af scrapværdier 

 

8.1.1. Ændring af regler vedrørende virksomhedens hovedaktivitet 

Det blev i forbindelse med lovændringen vedtaget, at virksomheder ikke behøves at drive 

investeringsvirksomhed som hovedaktivitet for at indregne til dagsværdi efter ÅRL §38. Det blev 

således muligt for virksomheder med anden hovedaktivitet så som handelsvirksomheder at indregne 

investeringsejendomme til dagsværdi.  

8.1.2 Ændring vedrørende indregning af gæld tilknyttet investeringsejendomme 

Den nye årsregnskabslov gjorde, at det ikke længere var muligt at indregne gælden tilknyttet 

investeringsejendomme til dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen. Gælden vedrørende 

investeringsejendomme skal i stedet i lighed med øvrige gældsforpligtelser indregnes og måles til 

amortiseret kostpris, hvorfor låneomkostninger og kurstab skal fradrages over lånets løbetid.  

8.1.3 Præcisering af oplysningskrav 

Det blev ved lovændringen vedtaget en udvidelse af oplysningskravet vedrørende indregning af 

investeringsejendomme til dagsværdi. Der skulle før lovændringen kun oplyses om de forudsætninger 

som var anvendt i værdiberegningsmetoden af virksomhedens ejendomme. Disse oplysningskrav blev 

specificeret yderligere i forbindelse med lovændringer. Virksomhederne skulle som følge heraf oplyse 

omkring de centrale forudsætninger, men også omkring de værdiansættelsesmetoder og -teknikker 

som er brugt i beregningen af dagsværdi. Oplysningskravene skal være så dækkende at 

regnskabslæser har mulighed for at foretage sin egen vurdering af den fastsatte værdi.  

8.1.4 Forhøjelse af størrelsesgrænser 

En virksomheds regnskabsklasse bestemmes som tidligere nævnt ud fra tre parametre – 

nettoomsætning, balance og antal ansatte. Ved ændring af årsregnskabsloven i 2015, blev grænserne 

for klasse B og klasse C forhøjet. Der blev samtidig foretaget en ændring til hvordan virksomhederne 

skulle opgøre nettoomsætningen i tilknytning til regnskabsklasserne. 
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Virksomheder skulle fremover i nogen tilfælde ved opgørelse af nettoomsætningen medtage 

følgende:  

o Positive værdiregulering af investeringsejendomme 

o Ejendomsavancer ved salg af investeringsejendomme 

o Finansielle indtægter 

 

De førnævnte poster skal medtages i nettoomsætningen såfremt disse udgør samme beløb som den 

”normale” nettoomsætning.  

 

Denne lovændring kan i visse tilfælde have stor betydning for ejendomsselskaber. Dette skyldes at et 

ejendomsselskabs regnskab typisk vil bestå af en stor balancesum og et få antal ansatte. Hvorfor 

nettoomsætningen tit er en afgørende faktor når regnskabsklassen skal bestemmes. 

Ejendomsselskaber skal derfor i visse tilfælde medregne positive værdiregulering og ejendomsavancer 

som nettoomsætning, som kan medføre at regnskabsklassen ændres.  

8.1.5 Dagsværdi i henhold til ÅRL §41 

Virksomheder har som tidligere nævnt mulighed for at indregne investeringsejendomme til dagsværdi 

efter årsregnskabsloven §41. Som følge af ændring til årsregnskabsloven i 2015 skal den bundne 

reserve på egenkapital efter §41 løbende reduceres med afskrivninger.  

8.1.6 Årlig revurdering af scrapværdier 

Efter ændringen af årsregnskabsloven blev det vedtaget at virksomheden årligt skal revurdere 

scrapværdien af aktiver, som indregnes til kostpriser. Den løbende revurdering af scrapværdi kan have 

indflydelse på afskrivningsgrundlaget for ejendomme, og dermed have effekt på afskrivningerne i 

resultatopgørelsen. Det skal i tilknytning hertil nævnes, at dette selvfølgelig kun er relevant ved 

indregning af investeringsejendomme til kostpris.  

 

9 Udvalgte årsrapporters håndtering af investeringsejendomme 

Der vil i det følgende afsnit blive foretaget en analyse af udviklingen på det Københavnske 

ejendomsmarked. 
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Efterfølgende foretages der en analyse af udviklingen i dagsværdien af investeringsejendomme i 

udvalgte årsrapporter. Der vil i analysen tages udgangspunkt i fem forskellige selskaber. De to 

analyser vil efterfølgende blive vurderet og sammenholdt med hinanden. Der vil yderligere blive 

foretaget en gennemgangen af de oplyste centrale forudsætninger i årsrapporten, som 

sammenholdes med Colliers ”MarkedsPULS”. MarkedsPULS er som tidligere nævnt udarbejdet af det 

anerkendte mæglerfirma Colliers. Markedspuls er en analyse af ejendomsmarkedet, hvor der blandt 

andet gives vurdering af afkastkrav på forskellige typer ejendomme og områder.  

9.1 Prisudvikling på det Københavnske ejendomsmarked  

I min analyse af udviklingen i ejendomspriserne, er der anvendt data på realiserede handelspriser 

opgjort pr. m2 i Region Hovedstaden for parcel/rækkehuse samt ejerlejligheder. De realiserede 

handelspriser vurderes at give et godt udtryk for den generelle udvikling på ejendomsmarkedet. 

Datagrundlaget er for alle førnævnte typer af ejendomme i Region Hovedstaden, og er derfor ikke 

nødvendigvis repræsentativ for den type ejendomme som selskaber køber, hvor der kan være 

anderledes værdiudvikling. Dataene er dog brugbare til, at sige noget om den generelle udvikling på 

markedet, og vil derfor alt andet end lige ligeledes givet et billede af prisudviklingen på den type 

ejendomme virksomheder generelt opkøber.  

Der er en lang række forhold som har indvirkning på boligpriserne. Alle vare er dog som udgangspunkt 

prissat efter udbud og efterspørgsel, hvorfor denne prisdannelse vil blive analyseret. 

 

  

 

 

 

 

 

Model 6 – Egen tilvirkning med data fra Statistik Danmark BM010: Ejendomspriser på boligmarkedet efter område, 

ejendomskategori og priser på realiserede handler. M2 priser i DKK.  
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Ovenstående model 6 illustrere udviklingen i kvadratmeterprisen i Region Hovedstaden i perioden 

2015 – 2019. Gennemsnitsprisen er i første kvartal 2015 på cirka 26.000 kr. pr. kvadratmeter, 

hvorimod gennemsnitsprisen i sidste kvartal 2019 er på ca. 36.000 kr. pr. kvadratmeter. Det vil sige, at 

kvadratmeterprisen i en 5-årig periode er steget med 10.000 kr. svarende til 38%.  

Som tidligere nævnt er der en række faktorer som har indvirkning på værdien af ejendomme. Region 

Hovedstaden er en af de områder som er steget mest i pris, og dette skyldes blandet andet den 

demografiske sammensætning. Der har i en længere årrække været en stor tilvækst af tilflyttere i 

større danske byer, hvorfor efterspørgsel på bolig er høj i disse byer. Dette understøttes af en rapport 

fra Dansk Industri ”vækst og udvikling i byer over hele landet”33.  

Udviklingen på boligmarkedet kan ligeledes årssagsforklares med længerevarende højkonjunktur i 

verdenen og Danmark. Dette har medført stigende lønninger i flere år i henhold til statistik fra Dansk 

Erhverv34. Samtidig med at der har været stigende lønninger i en årrække har nettoprisindekset kun 

været svagt stigende35. Denne udvikling har medført større rådighedsbeløb hos de danske forbruger. 

Dette medfører alt andet end lige en større efterspørgsel på ejendomme. Denne teori underbygges af 

statisk fra Danmarks Statistik36, som viser at der i 2017 var flere ejendomshandler end der havde 

været de seneste 10 år.  

Stigningen i ejendomsværdien kan ligeledes henledes til mulighederne for finansiering for private og 

virksomheder. Det var efter finanskrisen i 2008 svært at få bevilliget lån, da de lempelige låneregler 

var en del af grunden til finanskrisen. Der er nu igen blevet åbnet mere op for lånemulighederne og 

dermed skaffe finansiering til investering i ejendomme. Samtidig med at det er nemmere at optage 

boliglån har renten ligeledes været faldende siden 2008. Dette har medført, at flere typer af boliglån 

er blevet konstant billigere i en længere periode, hvorfor der kan optages større boliglån til samme 

pris. Dette har ligeledes medvirket til de stigende boligpriser. Renteudviklingen er illustreret i 

nedenstående model. 

 

 
33 Vækst og udvikling i byer over hele landet – Danmark i den globale Konkurrence”, Dansk Industri, 2017 
34 https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/stabil-lonudvikling-i-danmark/ 
35 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser/nettoprisindeks 
36 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=27979 
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Model 7 – Renteudvikling siden 200837 

Investering i fast ejendom er en større investering for private personer, hvorfor disse er let påvirket af 

medierne. Medierne har i længere tid spået om stigninger i ejendomspriserne, hvorfor private er 

mere købevillige, da de ikke forventer prisfald. De stigende Danske ejendomspriser har ligeledes 

tiltrukket private investorer med forventninger om store afkast. Udvikling har specielt medført en 

større række udenlandske investorer har pumpet penge ind i det Danske ejendomsmarked38. 

Investering i ejendomme er ligeledes særlig attraktiv, da der er god mulighed for at geare 

investeringen. Dette skyldes at banker er mere villige til at låne penge til køb af ejendomme, da de 

kan tage sikkerhed for lånet i form af pant i ejendommen. Der kan på baggrund heraf næsten opnås 

en gearing på 1 til 1, og dermed sikre store afkast.  

9.2 Udvalgte selskaber 

Der er til analysen af udvikling i dagsværdien af investeringsejendomme udvalgt 5 selskaber iht. 

nedenstående. De udvalgte selskaber har tilsammen ejendomsportofølger for 37,5 mia. kr. Dette 

vurderes som tilstrækkeligt datagrundlag for den kommende analyse. Det skal dog i forlængelse heraf 

nævnes, at de udvalgte årsrapporter ikke nødvendigvis giver et repræsentativt billede af hele 

 
37 https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2018/09/udvikling-i-realkreditlaan 
38https://www.dr.dk/nyheder/penge/11-dobling-paa-fem-aar-udenlandske-investorer-stormer-ind-paa-ejendomsmarkede
t 
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ejendomsmarkedet for Region Hovedstaden. Der vurderes dog at være tilstrækkelig med data til 

vurdering af opgavens problemstillinger.  

Selskab Værdi af ejendomsportofølge i TDKK iht. 

seneste aflagte årsrapport 

Jeudan A/S 26.125.541 

I/S Sundborghus 244.857 

Danica Ejendomsselskab ApS 10.635.000 

Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS 254.700 

Sophienborg Høj ApS 305.000 

Model 8 – Egen tilvirkning ved brug af offentlige årsrapporter 

9.2.1 Jeudan A/S 

Ejerforhold 

Selskabet har Dansk ejerskab og er primært ejet af William Demant Invest A/S (42%) og Chr. 

Augustinus Fabrikker A/S (40,5%). De resterende aktier er ejet af en række mindre investorer.  

Hovedaktivitet  

Hovedaktivitet er investering i og drift af erhvervs- og boligejendomme i København. 

Regnskabsoplysninger 

Jeudan A/S aflægger årsrapporten efter IFRS samt yderligere krav i henhold til årsregnskabsloven. Det 

skal i forlængelse heraf nævnes, at der ikke er nogen væsentlige uoverensstemmelser mellem IFRS og 

årsregnskabsloven ved indregning af investeringsejendomme til dagsværdi. Selskabet har primært 

gjort brug af den afkastbaserede model, mens enkelte ejendomme er værdiansat ved brug af 

DCF-modellen.  

Revisor 

Selskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der er afgivet en 

påtegning uden modifikationer.  
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9.2.2 I/S Sundborghus 

Ejerforhold 

Selskabet har Dansk ejerskab og er ejet af Ejendomsselskabet Sundborghus, Hellerup ApS (50%) og 

Ejendomsselskabet Hellerup ApS (50%). Selskabet er en del af en mindre ejendomskoncern som er 

ejet af Helle Viuff og Lucas Maximillian Viuff.  

Hovedaktivitet 

Virksomhedens hovedaktivitet er drifts af virksomhed med investering og udlejning af fast ejendom. 

Regnskabsoplysninger 

I/S Sundborghus aflægger årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven for klasse B med tilvalg fra 

regnskabsklasse C. Der er gjort brug af den afkastbaserede model til beregning af dagsværdi. 

Revisor 

Selskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Der er afgivet en påtegning uden 

modifikationer.  

9.2.3 Danica Ejendomsselskab ApS 

Ejerforhold 

Danica Ejendomsselskab ApS er ejer af Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab (100%), som ejes af 

det børsnoterede selskab Danske Bank (100%).  

Hovedaktivitet 

Hovedaktiviteten er drift og investering i fast ejendom. Selskabets ejendomsportofølge er primært 

ejendomme og butikscentre i København og omegn.  

Regnskabsoplysninger 

Selskabet aflægger årsrapporten efter IFRS samt yderligere krav i henhold til årsregnskabsloven. Som 

tidligere nævnt er der ikke er nogen væsentlige uoverensstemmelser mellem IFRS og 

årsregnskabsloven ved indregning af investeringsejendomme til dagsværdi. Selskabet har gjort brug af 

DCF-modellen til værdiansættelsen af investeringsejendomme. 
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Revisor 

Selskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der er afgivet en 

påtegning uden modifikationer.  

9.2.4 Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS 

Ejerforhold 

Selskabet har Dansk ejerskab og er ejet af Administrationsselskabet Ole Bruun ApS (100%), som er 

ejet af Jan og Marc Bruun. Jan Bruun har dog 100% af stemmerettighederne.  

Hovedaktivitet 

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af beboelsesejendomme samt administration. 

Regnskabsoplysninger 

Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS aflægger årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven for klasse B 

med tilvalg fra regnskabsklasse C. Der er gjort brug af den afkastbaserede model til beregning af 

dagsværdi. 

Revisor 

Selskabet er revideret af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab. Der er afgivet en 

påtegning uden modifikationer.  

9.2.5 Sophienborg Høj ApS 

Ejerforhold 

Sophienborg Høj ApS har Dansk ejerskab og er ejet af DOK Holding A/S (100%), som er ejet af Jens 

Frederiksen, Peter Frederiksen, Hans Frederiksen og Kirsten Frederiksen med 25% hver.   

Hovedaktivitet 

Hovedaktiviteten består af udlejning af 168 boliger beliggende i Hillerød.  

Regnskabsoplysninger 

Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS aflægger årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven for klasse B 

med tilvalg fra regnskabsklasse C. Der er gjort brug af den afkastbaserede model til beregning af 

dagsværdi. 
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Revisor 

Selskabet er revideret af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Der er afgivet en 

påtegning uden modifikationer.  

9.3 De udvalgte selskaber 

På baggrund af ovenstående beskrivelse og gennemgang af årsrapporter af de 5 udvalgte selskaber 

kan det konkluderes at der er en række forskelle. Hovedaktiviteten i alle selskaber er dog drift og 

investering i ejendomme i Region Hovedstaden. Størrelsen og ejerskabet af selskaberne vurderes, at 

have en indflydelse på den valgte værdiansættelsesmetode. De ejer ledet virksomheder har alle kun 

gjort brug af den afkastbaserede model, mens både Danica og Jeudan har gjort brug af DCF-modellen. 

Det skal dog bemærkes, at Jeudan primært har gjort brug af den afkastbaserede model. Dette skyldes 

at ledelsen har vurderet, at selskabets ejendomme er meget homogene uden særlige forhold, hvorfor 

den afkastbaserede model er den bedst anvendelige. Det er ligeledes konstateret ved gennemgang af 

årsrapporterne, at de små ejer ledede virksomheder kun har givet de mest basale oplysninger 

vedrørende de væsentlige forudsætninger for indregning og måling. Jeudan og Danica har derimod 

medtaget en længere redegørelse for forudsætningerne. Dette skyldes at de store virksomheder 

generelt har flere interessenter med stort informationsbehov. Det skal dog bemærkes i forlængelse 

heraf, at lovgivningen er ens på området. Da alle virksomheder skal oplyse om de centrale 

forudsætninger for indregning og måling af investeringsejendomme til dagsværdi.  

De oplyst forudsætninger er ligeledes meget forskellige alt afhængelig af den valgte revisor. De 

udvalgte selskaber bruger Deloitte, BDO, Kreston CM og Grant Thornton. De valgte revisorer vurderes 

alle at have tilstrækkelige kompetencer til at revidere investeringsejendomme og de centrale 

forudsætninger for indregning og måling. På baggrund heraf vurderes det, at ovenstående kan danne 

grundlag for den kommende analyse. 

9.4 Udvikling i værdiansættelsen af investeringsejendomme for de udvalgte selskaber 
Dagsværdi kan som tidligere beskrevet defineres som:   

”Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes ved 

transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.” 
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Nedenstående model 9 er udarbejdet ved brug af de seneste 5 års udgivne årsrapporter. Modellen 

illustrerer dagsværdireguleringen i driften set i procent i forhold til den samlede ejendomsportofølge.  

Model 9 – Egen tilvirkning med brug af årsrapporter 

Det kan ses i den udarbejde model, at størstedelen af dagsværdireguleringer er på mellem 1 til 5%. 

Der er dog en enkelt outlier i 2014/15 på -12% vedrørende dagsværdiregulering af 

investeringsejendomme i Sophienborg Høj ApS. Der vil i den videre analyse foretages en regulering 

herfor, da der er tale om en ekstraordinær værdiregulering i selskabet, som ikke er repræsentativ for 

den generelle udvikling i Sophienborg Høj ApS. De øvrige mindre reguleringer i dagsværdien kan være 

årsagsforklaret med mange forskellige ting, som ikke kan læses direkte ud fra årsrapporten. De 

udvalgte virksomheder beskæftiger sig alle med investering og udlejning af ejendom som 

hovedaktivitet, hvorfor disse løbende køber, sælger, istandsætter og vedligeholder ejendommene. 

Disse forhold påvirker de årlige værdiregulering og kan dermed give udsving, som ikke er i 

overensstemmelse med den generelle udvikling på ejendomsmarkedet.  
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9.5 Analyse af prisudvikling på ejendomsmarkedet i forhold til de udvalgte selskabers 

dagsværdi  
Der er i nedenstående model 10 foretaget en sammenholdelse af prisudviklingen på 

ejendomsmarkedet i Region Hovedstaden med prisudviklingen i de 5 udvalgte selskabers 

ejendomsportofølge.  

Det kan ses af modellen af prisudviklingen i periode 2015 – 2017 på markedet var cirka 5 procentpoint 

højere end udviklingen i værdiansættelse i de udvalgte årsrapporter. I 2018 er prisudviklingen cirka på 

niveau, mens den er cirka 2 procentpoint lavere i 2019. Denne udvikling kunne skyldes, at de udvalgte 

selskaber værdiansætter lidt konservativt i forhold til prisudvikling i markedet, for at sikre positive 

værdireguleringer hvert år. Det kan ligeledes bemærkes, at værdiudviklingen i årsrapporten er 

nogenlunde på samme niveau hvert år.   

 

Model 10 – Egen tilvirkning ved brug af data fra Finans Danmark og de udvalgte årsrapporter 

Det vurderes på baggrund af ovenstående analyse, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem 

prisudviklingen på markedet og dagsværdireguleringerne i årsrapporten. Denne udvikling kan skyldes 
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flere forskellige forhold, da værdien af de udvalgte ejendomme/årsrapporter ikke nødvendigvis følger 

markedsudviklingen. Yderligere viser ovenstående analyse kun sammenhæng mellem den procentvise 

udvikling i markedet og værdiansættelsen af de udvalgte ejendomme. Der er dermed ikke tages højde 

for, hvorvidt de udvalgte ejendomme har været under- eller overvurderet, hvorfor dette er forsøgt 

reguleret og dermed ikke afspejler den generelle udvikling i markedet. For at analysere værdien for de 

enkelte ejendomme er man nødsaget til, at have flere oplysninger vedrører driftsafkastet og 

afkastkravet. Det er min egen erfaring som revisor, at virksomheder generelt vælger at ud flade de 

årlige værdireguleringer, så der ikke sker store udsving år til år, hvilket kan være årsagsforklarende for 

ovenstående udvikling.  

Der vil i det kommende afsnit blive lavet en analyse af det anvendt afkastkrav i selskaberne for at se 

om dette taler for det retvisende billede. 

9.6 Analyse af afkastkrav 
Der er mange forskellige faktorer i værdiberegning af ejendomme i den afkastbaserede model. I 

analysesammenhæng er de væsentligste afkastkravet og det budgetterede driftsafkast/cash flow. 

Som tidligere nævnt er DCF-modellen mere krævende, da der er flere faktorer som skal opgøres 

iblandt disse findes inflation og diskonteringsrenten. I og med driftsafkast/cash flow ikke er oplyst i 

årsrapporterne vil der i nedenstående afsnit blive foretaget en analyse af de anvendte afkastkrav i 

selskaberne.  

Der er i nedenstående model 11 illustreret de anvendte afkastkrav i selskaberne. De anvendte 

afkastkrav i perioden har været meget stabile, dog med en mindre faldende tendens. Afkastkravet i 

I/S Sundborghus er i modellen sat til 0 i 2014/15 og 2015/16, da afkastkravet ikke er oplyst i 

årsrapporten i de nævnte regnskabsår.  

Afkastkravet for ejendomme forventes at falder i perioder med højkonjunktur, som følge af at den 

generelle risiko på investeringer faldet under økonomiske opsving. 
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Model 11 – Egen tilvirkning ved brug af data de udvalgte årsrapporter 

Når man sammenholder de enkelte selskaber, kan man generelt se en faldende tendens. Jeudan A/S 

og Danica Ejendomsselskab ApS har de største ejendomsportofølger og de fleste interessenter. Deres 

afkastkrav har i perioden været de mest stabile. Yderligere bemærkes det, at disse selskabers 

afkastkrav cirka svarer til gennemsnittet af de øvrige selskabers afkastkrav. Dette kan skyldes, at 

selskabet har en væsentlig større ejendomsportofølge, hvorfor denne portofølge bedre udtrykker det 

gennemsnitlige afkastkrav på markedet. Yderligere er der som tidligere nævnt tale om større 

selskaber med mange interessenter, hvorfor en stabil ejendomsværdi er fordelagtigt. Sophienborg høj 

ApS er det selskab som generelt har anvendt det højeste afkastkrav. Dette kan skyldes, at selskabet 

tidligere har overvurderet dagsværdien af deres ejendomme hvilket blev udtrykt i en nedskrivning på 

30 mio. i 2014/15, hvorefter de fremadrettet har værdiansat ejendommene lidt konservativt. I/S 

sundborghus er derimod det selskab som har anvendt det lavest afkastkrav for selskabet ejendom. I/S 

sundborghus ejendomsportofølge består af en større udlejningsejendom i Hellerup. Hellerup er 

generelt et meget attraktivt område, hvilket kan årsagsforklare det lave afkastkrav. 

Ejendomsselskabet Ole Bruun ApS var i starten af analyseperioden det selskab som anvendte det 

højeste afkastkrav. Afkastkravet faldt dog i både 2015/16 og 2016/17 hvorefter afkastkravet har 
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været konstant på ca. 4,5%. Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at de små ejerledet 

virksomheder generelt har større udsving i afkastkravet. Dette skyldes formentlig, at disse typer 

virksomheder ikke har så mange interessenter, hvorfor samme grad af stabilitet ikke er nødvendigt. 

Yderligere er der større tilbøjelighed til, at indehaverne bruger det afkastkrav som giver den 

dagsværdi som indehaveren ønsker. Værdiansættelsen bliver dermed kun udfordret af selskabernes 

revisor, hvorfor ledelsen har nemmere ved at ”manipulere” afkastkravet, indtil revisor ikke mener 

dette er retvisende. Det skal i forlængelser heraf siges, at dette ikke nødvendigvis er et udtryk for at 

der er anvendt et forkert afkastkrav. Afkastkravet for alle selskaber er i 2018/19 mellem 3,5 – 4,75%.  

9.7 afkastkrav i udvalgte markedsrapporter 
Man skal som tidligere beskrevet fastsætte et afkastkrav på hver ejendom, da afkastkravet skal 

fastsættes ud fra de ejendom specifikke faktorer som beliggenhed, stand mv. Der kan dog i tilfælde 

med meget homogene ejendomme foretages en gruppering af disse når de væsentlige 

forudsætninger på anses som værende ens uden væsentlige afvigelser. Afkastkravet fastsættes ud fra 

ledelsens vurdering, som efterfølgende kan sammenholdes med ankerendte markedsrapporter. Der 

vil i det følgende afsnit blive foretaget en gennemgang af Colliers markedsrapporter. Colliers er en af 

de største erhvervsmæglere i Danmark, hvorfor de har et stort datagrundlag af salg og køb af 

ejendomme. Colliers udgivet på baggrund af disse data løbende en markedsrapport for 

investeringsejendomme. Disse markedsrapporter er en god indikator på det generelle afkast og 

udviklingen heri. Det er dog altid ledelsens opgave at foretage en egentlig vurdering af afkastkravet på 

de specifikke ejendomme. 
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Model 12 – Egen tilvirkning ved brug af data fra Colliers ”MarkedsPuls”39 

Der er i ovenstående model illustreret udviklingen i afkastkravet i Colliers rapporter for København, 

Forstæder Nord samt gennemsnittet heraf. Der er tages udgangspunkt i disse data, da de udvalgte 

virksomheder primært har investeringsejendomme i disse områder. Det kan ses i model 12, at 

afkastkravet har været faldende i perioden. Afkastkravet er i perioden 2015-2019 faldet fra 5,25 – 

3,63 for København og 5,5 – 4,0 for Forstæder Nord. Dette svarer til, at afkastkravet gennemsnitlig er 

faldet fra 5,38 – 3,81. Afkastkravet falder som tidligere nævnt ved højkonjunktur, hvorfor 

ovenstående er et udtryk for økonomisk opsving i perioden. Udviklingen i afkastkravet er ligeledes i 

overensstemmelse med de stigende ejendomspriser i henhold til model 6.  

Regnskabslæseren har ligeledes mulighed for at gøre brug af markedsrapporterne og sammenligne 

disse med årsrapporterne, under den forudsætning at selskabet har oplyst det anvendte afkastkrav, 

beliggenhed og ejendomstype. Og på grundlag heraf foretage sin egen vurdering af det fastsatte 

afkastkrav. 

 
39 https://www2.colliers.com/da-DK?gclid=EAIaIQobChMItLmA-fSb6QIVzO5RCh3XPAbzEAAYASAAEgJDtvD_BwE 
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9.8 Analyse af afkastkrav i Colliers i forhold til de udvalgte selskabers afkastkrav 
Det kan ses i nedenstående model 13, at afkastkravet i de udvalgte årsrapporter næsten er på niveau 

med det fastsatte afkastkrav i Colliers. Det kan ses i illustrationen, at det gennemsnitlige afkastkrav i 

de udvalgte selskaber er cirka 0,5 procentpoint højere end det fastsatte afkastkrav for Colliers. Som 

tidligere nævnt skal afkastkravet fastsættes for den enkelte ejendom, hvor der kan være flere forhold 

som medføre et enten højere eller lavere afkastkrav. Det skal dog afslutningsvist sige, at der kun er 

tale om mindre afvigelser fra Colliers ”MarkedsPuls” hvilket indikere, at det fastsatte afkastkrav er 

retvisende. 

 

Model 13 – Egen tilvirkning ved brug af data fra Colliers ”MarkedsPuls” og udvalgte årsrapporter 

9.9 delkonklusion 
Der er i ovenstående afsnit foretaget en gennemgang af udviklingen på ejendomsmarkedet. Denne 

gennemgang har taget udgangspunkt i realiserede handelspriser for Region Hovedstaden for periode 

2015 til 2019. Der har i denne periode været meget gunstige vilkår for ejendomsmarkedet, hvilket har 

medført at kvadratmeterprisen er steget med 38%. Denne udvikling på ejendomsmarkedet har 

medført større investeringer fra nationale og internationale investorer. Udviklingen på 

ejendomsmarkedet er efterfølgende sammenholdt med udviklingen dagsværdien for 5 udvalgte 
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selskaber. Det er på baggrund af ovenstående analyse konkluderet, at dagsværdireguleringerne i de 

udvalgte selskaber ikke følger den generelle markedsudvikling, da de årlige dagsværdireguleringerne 

er væsentlige lavere. Der kan være mange forskellige elementer der gør at udviklingen ikke følger 

markedet, hvorfor det kan være svært at vurdere den egentlige grund hertil på baggrund af de 

oplysninger som er offentlig tilgængelige. Det er dog ud fra min professionelle erfaring meget typisk 

af virksomheder vælger, at ud flade de årlige værdireguleringer, hvilket kan årsagsforklare den 

faktiske udvikling i årsrapporterne.  Det skal dog i forlængelse heraf nævnes, at en undervurderet 

ejendom er lige så forkert som en overvurderet ejendom set i forhold til det retvisende billede. 

Der er ligeledes i ovenstående afsnit foretaget en analyse af de anvendte afkastkrav i de udvalgte 

årsrapporter. Afkastkravet i de udvalgte virksomheder er efterfølgende sammenholdt med Colliers 

”MarkedsPuls”, for at analysere om de fastsatte afkastkrav må anses som retvisende. Det er i 

analysen konkluderet at de fastsatte afkastkrav er på niveau med Colliers, dog til den høje ende. De 

høje afkastkrav kan også være en af grundende til, at de årlige værdireguleringer er lavere end 

markedsudviklingen. Afkastkravene vurderes dog at være på et forventeligt niveau set i forhold til de 

af Colliers fastsatte afkastkrav. 

9.10 Analyse af centrale forudsætninger i de udvalgte årsrapporter 
Der er i den første del af afsnittet foretaget en analyse af dagsværdireguleringerne i forhold til 

udviklingen på ejendomsmarkedet og de anvendte afkastkrav. Som tidligere beskrevet i opgaven, skal 

ledelsen ligeledes oplyse om de centrale forudsætninger, som er anvendt i beregningen af 

dagsværdien. Der vil i nedenstående afsnit foretages en analyse af om de oplyste centrale 

forudsætninger leve op til årsregnskabsloven og regnskabslæsers informationsbehov. Analysen vil 

tage udgangspunkt i de seneste årsrapporter for de 5 udvalgte selskaber da disse vurderes mest 

relevante i forhold til udarbejdelse af analysen. Der er nedenstående foretaget en opsamling af de 

oplyste centrale forudsætninger set i forhold til de oplysninger som er vurderet som centrale 

forudsætninger tidligere i opgaven. 
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Selskab Jeudan A/S I/S 

Sundborghus 

Danica 

Ejendomsselskab 

ApS 

Ejendomsselskabet 

Ole Bruun ApS 

Sophienborg 

Høj ApS 

Årsrapport 31.12.19 30.06.19 31.12.19 31.03.19 31.05.19 

Metode DCF & 

Afkastmodel 

Afkastmodel DCF Afkastmodel Afkastmodel 

Afkastkrav Ja Ja Ja Ja Ja 

Følsomhedsanalyse Ja Nej Ja Ja Nej 

Anvendelse Ja Ja Ja Nej Nej 

Beliggenhed Ja Ja Ja Nej Nej 

Principper for 

opgørelse af 

grundlag 

Ja Ja Nej Nej Ja 

Udlejningsgrad 

(tomgang)  

Ja Nej Ja Ja Nej 

Diskonteringsfaktor 

(DCF) 

Nej I/A Nej I/A I/A 

Inflationsrater (DCF) Nej I/A Ja I/A I/A 

Diskonteringsperiode 

(DCF) 

Nej I/A Nej I/A I/A 

Terminalværdi (DCF) Nej I/A Nej I/A I/A 

Oplyst i %  64%/100% 71%  64% 57% 43% 

 



   66 

Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at der er meget forskellige vurderinger af, hvilke 

forudsætninger som anses som væsentlige forudsætninger. Der er dog også nogen forudsætninger, 

som anses for centrale forudsætninger i alle selskaber. Alle selskabet har i henhold til ovenstående 

oplyst og beregningsmetode og afkastkrav. I årsregnskabsloven er det krævet, at virksomheden 

oplyser om de værdiansættelsesmodeller og -teknikker som er benyttet. Der skal ligeledes oplyses om 

centrale forudsætninger, der er dog ikke nogen definition på disse i årsregnskabsloven.  Afkastkravet 

er som tidligere beskrevet en af de vigtigste centrale forudsætninger, hvorfor det giver god mening at 

alle selskaber har oplyst herom. Der er for de øvrige forudsætninger meget stor forskel på hvorvidt de 

enkelte selskaber har oplyst herom. Jeudan A/S er det selskabet som har opgivet flest centrale 

forudsætninger. De har angivet 100% af de ovenstående centrale forudsætninger vedrørende den 

afkastbaserede mode, der er dog ikke angivet nogen af forudsætningerne vedrørende deres 

DCF-beregninger. Det står i årsrapporten beskrevet, at det kun er en lille andel af 

ejendomsportofølgen, som bliver værdiansat i henhold til DCF-modellen (1,3%), hvorfor centrale 

forudsætninger tilknyttet den beregning ikke er medtaget. Hvis disse var vurderet som væsentlige har 

Jeudan A/S kun oplyst 64% af de centrale forudsætninger. Det selskab som har angivet færrest 

centrale forudsætninger, er Sophienborg Høj ApS, som kun har angivet 43% af ovenstående 

forudsætninger. De øvrige selskaber har medtaget henholdsvis 71%, 64% og 57%. Det kan ses af 

ovenstående tabel, at det som udgangspunkt er de større virksomheder med flest interessenter som 

oplyser flest centrale forudsætninger. Undtagelsesvist har en af de mindre selskaber - I/S 

Sundborghus oplyst om mange af de centrale forudsætninger.  

Oplysninger vedrørende centrale forudsætninger burde som udgangspunkt ikke falde i takt med 

selskabets størrelse, da selskaberne er underlagt samme regler uanset størrelse. Det er dog som 

tidligere nævnt ikke angivet direkte i årsregnskabsloven hvad der anses som centrale forudsætninger, 

hvorfor det er op til den enkelte ledelse at vurdere dette. Det skal i forlængelse af ovenstående 

oversigt bemærkes, at der ved gennemgang af årsrapporterne for selskaberne er konstateret, at 

virksomhederne har medtaget flere oplysninger vedrørende centrale forudsætninger i den seneste 

aflagte årsrapport sammenholdt med tidligere årsrapporter. For eksempel var der ikke oplyst om 

afkastkrav i I/S Sundborghus i 2015 og 2016. 
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9.10 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der er meget forskellige tolkninger af 

hvad der anses som centrale forudsætninger. Mange af selskaberne har udeladt en eller flere 

oplysninger, som generelt anses som væsentlige centrale forudsætninger af revisionshusene. Det er 

ligeledes bemærkelsesværdigt, at de store selskaber generelt har givet flere oplysninger om de 

centrale forudsætninger på trods af, at virksomhederne er underlagt samme regler vedrørende de 

centrale forudsætninger. Det skal ligeledes bemærkes, at ingen af selskaberne som anvender 

DCF-modellen har oplyst vedrørende diskonteringsperiode, diskonteringsfaktor og terminalværdi.  

Der er dog også en række oplysninger som alle selskaberne vurdere er væsentlige, hvorfor disse må 

anses som almen praksis at oplyse. Alle selskaberne har oplyst om værdiberegningsmetode samt 

afkastkrav. Det er ligeledes konstateret ved gennemgang af årsrapporterne, at selskaberne generelt 

er begynd at oplyse om flere centrale forudsætninger.  

10 Vurdering af de centrale forudsætninger for dagsværdiberegning 
På baggrund af foregående afsnit blev det konkluderet, at der er meget forskellige vurderinger af 

hvad der anses som centrale forudsætninger. Der vil i det følgende afsnit blive lavet en redegørelse 

for hvad forskellige revisionshuse vurderer som væsentlige centrale forudsætninger, og efterfølgende 

en vurdering af hvad der skal medtages som centrale forudsætninger.  

10.1 Centrale forudsætninger – Hvad mener revisionshusene?  
Som tidligere nævnt i opgaven fremgår det af EY Indsigt i årsregnskabsloven, at nedenstående 

centrale forudsætninger som minimum skal medtages:  

o Den eller de anvendte målemetoder til opgørelse af dagsværdi (valuarvurdering, DFC-model, 

afkastbaserede modeller, sammenlignelige transaktioner m.v.)  

o Afkastkrav eller diskonteringsfaktor 

o Forventede inflationsrater 

o Principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag  

o Diskonteringsperiode 

o Terminalværdi  
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De centrale forudsætninger er efter Deloittes vurdering nedenstående40: 

o Type (bolig/erhverv) 

o Antal 

o Størrelse (m2) 

o Beliggenhed 

o Afkastkrav/diskonteringsfaktor 

o Følsomhed på afkastkrav 

o Værdi pr. m2 

o Om der er anvendt ekstern vurderingsmand 

Der er i regnskabshåndbogen 2020 for PWC angivet følgende centrale forudsætninger41:  

o Afkastkrav 

o Tomgang 

o Forventede ændringer i lejeniveau 

o Vedligeholdelsesomkostninger 

I en depechen-artikel fra 3. marts 2020 oplyser BDO følgende centrale forudsætninger42:  

o Ejendommens art (type) 

o Ejendommens beliggenhed 

o Afkastkrav eller diskonteringsfaktor 

 
40 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Downloads/2017-12-19%20%C3%85rsnyt%2020
17.pdf 
41 PWC – Regnskabshåndbogen 2020 
42 

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/notekrav-ved-indregning-af-investeri
ngsejendomme-til-dagsvaerdi 
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o Normalindtjening (den afkastbaserede model) 

 

Som det kan ses af ovenstående, er der meget forskellige vurdering af hvad der betragtes som 

centrale forudsætninger. Der er dog også en centrale forudsætning, som bliver nævnt alle gange, 

hvorfor den må betragtes som værende væsentlig hver gang.   Afkastkravet bliver nævnt som en 

væsentlig forudsætning af alle revisionshusene, og er yderligere oplyst i samtlige af de 5 udvalgte 

årsrapporter. Alle de øvrige væsentlige centrale forudsætninger er forskellige fra revisionshus til 

revisionshus. 

10.2 Vurdering af centrale forudsætninger 

Der vil i det følgende afsnit foretages en tolkning af årsregnskabslovens krav til de centrale 

forudsætninger, notekrav samt øvrige oplysninger tilknyttet informationsbehovet vedrørende 

investeringsejendomme.  

10.2.1 Centrale forudsætninger 

Der er nedenfor lavet en opsamling af alle de forudsætninger som vurderes at være centrale ifølge 

førende revisionshuse angivet ovenfor:  

o Angivelse af værdiberegningsmetode 

o Afkastkrav eller diskonteringsfaktor 

o Forventede inflationsrater 

o Principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag 

o Diskonteringsperiode (DCF-model) 

o Terminalværdi (DCF-model)  

o Type (bolig/erhverv)  

o Antal 

o Størrelse m2 samt værdi pr. m2 

o Beliggenhed 
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o Følsomhedsanalyse 

o Forventninger til lejeniveau herunder tomgang 

o Vedligeholdelsesomkostninger 

o Normalindtjening (afkastbaseret model) 

Ovenstående liste af centrale forudsætninger er ikke nogen facitliste, da det altid er op til ledelsen at 

vurderer hvilke forudsætninger som anses som centrale i værdiberegningerne. De udvalgte centrale 

forudsætninger er dog vurderet som vigtige i henhold til førende revisionshuse, men på trods af dette 

er det i tidligere gennemgang af 5 udvalgte årsrapporter konstateret, at langt størstedelen af disse 

forudsætninger ikke oplyses i årsrapporten. Der skal altid gives oplysninger om ovenstående 

forudsætninger, når disse vurderes at være centrale, så regnskabet giver opfylder regnskabslæsers 

informationsbehov vedrørende værdiansættelsen af investeringsejendomme.  

10.2.2 Forbedringer til årsrapporten 

Der er ved gennemgang af de 5 udvalgtes selskabers årsrapport konstatereret en større afvigelse i 

oplysningerne om centrale forudsætninger. Der er generelt en tendens til at de større selskaber 

medtager flere oplysninger end de mindre selskaber på trods af de er underlagt samme regelsæt. 

Denne praksis gør det svært for regnskabslæserne at sammenligne investeringsejendommene i 

forskellige årsrapporter med hinanden, da der ikke opgives de samme oplysninger. Yderligere kan det 

være svært overhovedet at vurdere en investeringsejendom i et mindre selskab, da der gives få 

oplysninger omkring centrale forudsætninger. Såfremt deres skal laves en komparativ analyse af 

værdien på flere ejendomme, er det en nødvendighed af analysere på de brugte afkastkrav. For at 

kunne vurdere det fastsatte afkastkrav skal man bruge information vedrørende ejendommene. De 

centrale forudsætninger tilknyttet hertil er en beskrivelse af ejendommen – Type, beliggenhed, stand 

osv. Denne beskrivelse af ejendomme kan dog grupperes til meget homogene ejendomme i 

portofølgen. Regnskabslæser har ligeledes behov for at få oplyst afkastkravet på de forskellige 

grupperinger af ejendomme. Afkastkravet er en yderst vigtig ting, når man skal foretage en analyse af 

ejendomsværdien, da små udsving i afkastkravet kan give store udsving i værdien, specielt på større 

ejendomme med store driftsafkast. Det er ligeledes derfor, at flere selskaber er begyndt at medtage 

en følsomhedsanalyse i de centrale forudsætninger. En af vigtig central forudsætning er principperne 

for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag, da det er på baggrund af dette grundlag 

ejendomsværdien opgøres. Principperne for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag omfatter 
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oplysninger såsom tomgang, budgetterede lejeindtægter og omkostninger. Oplysninger vedrørende 

kvadratmeterpriser på selskabets forskellige ejendomsgrupperinger kunne ligeledes være en central 

forudsætning. Denne oplysning er specielt informativ for mindre erfarne regnskabslæsere, da 

kvadratmeterpriserne er nemt sammenlignelige til de realiserede kvadratmeterpriser i samme 

område som selskabets ejendomme. Derved har alle regnskabslæsere nemmere mulighed for at 

analysere på den fastsatte ejendomsværdi.  

Ovenstående kan sammendrages i følgende centrale forudsætninger: 

o Beskrivelse af ejendomme – Type, beliggenhed, stand, størrelse og øvrige centrale forhold som 

vurderes vigtige for fastsættelse af ejendomsværdien 

o Afkastkrav og diskonteringsfaktor opdelt på ejendomme eller evt. grupperinger af ejendomme 

o Følsomhedsanalyse på afkastkravet 

o Principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag herunder oplysninger om 

budgetterede lejeindtægter, vedligeholdelsesomkostninger, tomgang og øvrige centrale forhold 

som vurderes vigtige for fastsættelsen af ejendomsværdien.  

o En opgørelse af kvadratmeterprisen fordelt på ejendomme eller evt. grupperinger af 

ejendomme 

Som tidligere nævnt i opgaven er der meget forskellige vurderinger og tolkninger af lovgivningen 

vedrørende centrale forudsætninger. De centrale forudsætninger vurderes forskelligt hos 

revisionshusene og selskabernes ledelse. Det ville derfor være oplagt, at der skete en præcisering af 

lovgivningen eller retspraksis vedrørende de centrale forudsætninger, så alle virksomheder og 

revisionshuse har en rettesnor at følge.  

 

Der er i den forhenværende analyse af 5 udvalgte selskaber konstateret meget stor 

uoverensstemmelse med hvad der anses som centrale forudsætninger. Det er ligeledes vurderet at 

oplysningerne vedrørende centrale forudsætninger har været mangelfulde, specielt i de mindre 

selskaber. Det er dog ligeledes konstateret, at oplysningerne vedrørende centrale forudsætninger 

generelt er blevet mere informative, men der er stadig lang vej igen. Der er i opgaven foretaget en 

analyse af prisudviklingen på ejendomsmarkedet, hvilket er sammenholdt med værdiudviklingen af 

investeringsejendomme i 5 årsrapporter. Der er i denne analyse konstateret at værdireguleringerne 



   72 

ikke nødvendigvis følger udviklingen på ejendomsmarkedet. Dette er ikke nødvendigvis et udtryk for, 

at investeringsejendommene er værdiansat forkert. Til gengæld bekræfter dette vigtigheden af 

oplysningerne vedrørende de centrale forudsætninger, da det ellers er umuligt at vurdere 

værdiansættelsen af disse ejendomme. Der skal dog afslutningsvis ligges vægt på at de udvalgte 

ejendomme ikke nødvendigvis er repræsentative for hele markedet og dermed afspejler det generelle 

billede, i for eksempel ejendomme med investeringsejendomme som sekunder aktivitet eller mindre 

selskaber. Der er specielt i mindre selskaber uden revision mulighed for, at der sker forkerte 

værdiansættelser eller direkte manipulation af ejendomsværdien, hvilket igen bekræfter vigtigheden 

af oplysningerne vedrørende centrale forudsætninger. 
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11 Konklusion 

Formålet med opgaven har været at udarbejde en teoretisk opgave understøttet af praktiske 

eksempler omhandlende investeringsejendomme og værdiansættelsen heraf. Opgaven er opbygget 

på baggrund af problemstillingerne, hvor besvarelsen heraf danner grundlag for besvarelse af 

opgaven problemformulering: Hvordan har udvalgte selskaber værdiansat investeringsejendomme til 

dagsværdi i årsrapporten, og hvorledes understøttes det retvisende billede og informationsbehovet i 

tilknytning hertil? 

 

Investeringsejendomme er indregnet i selskabets årsrapport under kategorien materielle 

anlægsaktiver. Indregning af investeringsejendomme skal i henhold til årsregnskabsloven optages til 

kostpris ved første indregning. Der må først ske indregning af investeringsejendomme på det 

tidspunkt hvor ejendommen er endeligt overdraget. Det vil sige, at alle økonomiske fordele og risici er 

overgået til køber. Efter første indregning har virksomhederne mulighed for at indregne 

investeringsejendomme til enten kostpris eller dagsværdi. Virksomheden har mulighed for at anvende 

enten årsregnskabsloven §38 eller §41 ved indregning til dagsværdi.  

 

Såfremt virksomheden vælger at foretage indregning til dagsværdi, skal denne kunne opgøres 

pålideligt. Den beregnede dagsværdi er et udtryk for den værdi investeringsejendommen kan 

udveksles til ved en handel mellem uafhængige parter. Ved opgørelse af dagsværdien skal der tages 

udgangspunkt i dagsværdihierarkiet. Man vil som typisk gøre brug af dagsværdihierarkiets niveau 3 

ved værdiansættelse af investeringsejendomme. Der skal i dette niveau tages udgangspunkt i 3. 

Dagsværdiberegninger, interne data og/eller vurderingsmænd. Der skal ved brug af 

dagsværdiberegningsmodeller tages udgangspunkt i anerkendte modeller til dette formål. Der gøres i 

praksis brug af 2 modeller – DCF-modellen og afkastmodellen. Den afkastbaserede model er den mest 

simple model, som tager udgangspunkt i ejendommens normaliserede driftsafkast, som kapitaliseres 

ud fra investors afkastkrav for på den måde at opgøre dagsværdien. DCF-modellen er mere 

kompliceret og tager udgangspunkt i det fremtidige frie cash flow og en terminalværdi som 

efterfølgende tilbagediskonteres med en given diskonteringsfaktor. Begge modeller tager 

udgangspunkt i de faktiske forhold på opgørelsesdagen.  
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Der har i de seneste år været stor fokus på dagsværdien af investeringsejendomme, hvilket har 

medført strengere krav på området. Ved optagelse af investeringsejendomme til dagsværdi skal 

virksomheden oplyse om de væsentlige centrale forudsætninger, som ligger til grund for 

dagsværdiberegningen.  

 

I opgavens analyserende afsnit er der foretaget en analyse af udvalgte selskabers værdireguleringer i 

de seneste 5 års aflagte årsrapporter sammenholdt med prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Det 

kunne af denne analyse konkluderes at der ikke var sammenhæng mellem de udvalgte selskabers 

dagsværdireguleringer og prisudviklingen på ejendomsmarkedet.   

Der er yderligere foretaget en analyse af hvilke centrale forudsætninger de udvalgte selskaber har 

oplyst i årsrapporten. Det kunne her konkluderes, at der var meget stor forskel på hvor mange og 

hvilke centrale forudsætninger som var oplyst i de udvalgte årsrapporter. Dette må anses som 

utilfredsstillende for eksterne regnskabslæsere, da dette gør det svært at sammenholde de forskellige 

virksomheder og deres ejendomme. Samtidig medfører utilstrækkelige oplysninger, at regnskabslæser 

ikke har mulighed for at vurdere den opgjorte dagsværdi.  

Dette vurderes som værende et problem når det samtidig er konkluderet, at dagsværdireguleringerne 

ikke nødvendigvis afspejler den generelle udvikling på markedet, hvorved de centrale forudsætninger 

er det eneste datagrundlag som kan bruges til at vurdere dagsværdien af ejendommene.  

 

Der er yderligere i opgaven konkluderet at mindre virksomheder generelt har medtaget færre 

oplysninger vedrørende centrale forudsætninger end store virksomheder. Dette er på trods af, at 

både store og små virksomheder er underlagt de samme krav tilknyttet hertil.   

 

Der kan som følge heraf udledes, at det som udgangspunkt, ville være en god ide at foretage en 

præcisering af kravene vedrørende oplysninger om centrale forudsætninger. En sådan præcisering af 

lovgivningen eller ændring af praksis ville medføre mere ensrettede og sammenlignelige årsrapport. 

Og samtidig underbygge det retvisende billede og regnskabslæsers informationsbehov.  

I forlængelse heraf er der i opgaven ligeledes foretaget en vurdering af hvilke forudsætninger, som 

bør anses som værende centrale forudsætninger i dagsværdiberegningen. Der er i opgaven 
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konkluderet, at de centrale forudsætninger som minimum bør omfatte følgende: En beskrivelse af 

selskabets ejendomme (type, beliggenhed, stand, størrelse og øvrige centrale forhold som vurderes 

vigtige for fastsættelse af dagsværdien), afkastkrav og diskonteringsfaktor opdelt på ejendomme, 

følsomhedsanalyse på afkastkravet, principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag, 

kvadratmeterprisen fordelt på ejendomme.  

 

Det er i opgaven vurderet at ovenstående forudsætninger som minimum skal oplyses for, at 

regnskabslæser kan foretage en vurdering af den opgjorte dagsværdi. Jeg mener som følge heraf det 

er vigtigt at sætte fokus på de centrale forudsætninger vedrørende investeringsejendomme. Og 

foretage en præcisering heraf i lovgivningen eller praksis. En præcisering af praksis kunne for 

eksempel ske ved udsendelse af et notat fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen med en fortolkning af 

hvad der må anses som centrale forudsætninger. 

 

Det kan endeligt konkluderes i forhold til opgavens problemformulering at der i praksis er meget 

forskellig håndtering af den gældende lovgivning tilknyttet de centrale forudsætninger. Hvorfor der er 

behov for en præcisering af den gældende lovgivning for at understøtte det retvisende billede og 

regnskabsbrugernes informationsbehov.  
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