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Executive summary 

With the amendment of the Danish Financial Statement Act in 2015, the government increased the note 

requirement for investment properties measured at fair value. This was done to address the inherent 

uncertainty in the application of fair values and to increase the accounting user's insight into the companies' 

statements of fair value. This thesis seeks to examine what information Danish B and C companies' annual 

reports must contain regarding investment properties measured at fair value according to ÅRL § 38. The 

purpose of this thesis is to examine the current level of information required to get an indication of current 

practice. Similarly, the thesis aims to discuss whether the current information level adds sufficient value to 

the accounting user.  

Companies that recognize and measure investment properties at fair value in accordance with ÅRL § 38 are 

subject to certain disclosure requirements for the annual accounts. When the Danish Financial Statement Act 

was amended in 2015, the note requirement was introduced by ÅRL § 58a, which states that if the value is 

calculated using valuation models and techniques, information must be provided on key assumptions. There 

is a corresponding requirement to inform the accounting user about the valuation model used. In Danish 

practice, the primary valuation models are the return-based model and the DCF-model. The fair value is 

calculated based on future expectations, which increases the accounting user's need for key assumptions in 

the calculation.  

The following analysis is based on a random sample of publicly available Danish B and C companies' annual 

reports. The sample is limited to companies with investment properties as their primary activity, in order to 

examine the current level of information. The analysis showed that the companies largely follow the 

minimum requirements for the annual accounts. It is concluded, however, that the current level of 

information does not add sufficient value to the accounting user, in particular due to the high inconsistency 

in which information appears and that the use of certain information is low. The comparability across 

companies is particularly challenging. It is questioned by the author whether a more detail-oriented 

approach to the legislation would be beneficial to the level of information in the annual reports. 
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1.0 Indledning 
Siden finanskrisen i 2008/2009, har der været en særlig bevågenhed på virksomheder, der besidder 

investeringsejendomme, med særligt hensyn til den regnskabsmæssige behandling og om de notekrav der er 

til virksomhedernes årsrapporter (Johansen T., 2016). 

Erhvervsstyrelsen udgav i 2009 et notat, hvoraf det fremgik at der var indikationer på at værdien på 

investeringsejendommene i visse tilfælde var væsentligt overvurderet i virksomhedernes årsregnskaber og 

ikke afspejlede ejendommenes reelle værdi (Erhvervsstyrelsen, 2009). Området har siden hen været under 

udvikling og i 2015 blev bestemmelserne for behandlingen af investeringsejendomme i årsregnskabsloven 

ændret. Med vedtagelsen af de nye bestemmelser for investeringsejendomme i årsregnskabsloven fremgik en 

række væsentlige ændringer til reglerne for indregningen og målingen af investeringsejendomme, samt det 

tilhørende notekrav ved anvendelen af dagsværdier. Dette var en del af en af de mest omfangsrige ændringer 

til årsregnskabsloven siden 2001, og kom i kraft af europaparlamentets vedtagelse af et nyt EU-direktiv i 2013 

samt et ønske om yderligere at tilpasse årsregnskabsloven de internationale IFRS-standarder. 

Med ændringen præcisererede regeringen oplysningskravene for aktiver målt til dagsværdi efter ÅRL §§ 38, 

med indførelsen af notekravet i ÅRL § 58a.  ÅRL § 58a introducerede begrebet centrale forudsætninger for 

aktiver, hvor værdien ikke måles på grundlag af observationer på et aktivt marked, men herimod baseres på 

anerkendte beregningsmetoder. Formålet med dette var at imødekomme den iboende usikkerhed ved 

anvendelsen af værdiansættelsesmetoder og -teknikker til opgørelsen af dagsværdier. Ved at oplyse 

regnskabsbruger om de centrale forudsætninger, der ligger til grund for værdiberegningen kan brugerne 

selvstændigt vurdere virksomhedens beregningsgrundlag for dagsværdien. Notekravet havde tilsvarende til 

hensigt at understøtte årsregnskabslovens grundlæggende kvalitetskrav til årsrapporten. 

Ændringen har været gældende for alle danske årsregnskaber udarbejdet siden d. 1. januar 2016 og 

virksomhederne har de seneste fire år skulle anvende de nye bestemmelser. Der må grundet ændringens 

karakter forventes en indledningsvis usikkerhed hos regnskabsaflægger, forbundet med fortolkningen og 

anvendelsen af de nye regler. Siden hen er der udkommet en række fortolkningsbidrag i form af publikationer 

og vejledninger for, hvordan danske virksomheder bør fortolke og forholde sig til de nye regler. Undersøgelsen 

foretages i 2020, og det må forventes at praksis har fundet et naturligt leje. Formålet er at skabe et statisk 

billede af den aktuelle markedssituation, for heraf at kunne udlede indikationer på nuværende praksis. 

 

I efterfølgende afsnit 1.1.1 problemstilling, udarbejdes undersøgelsens problemstilling med udgangspunkt i 

foregående beskrivelse. 
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1.1 Problemformulering 

1.1.1 Problemstilling 
Undersøgelsen udarbejdes fordi det ønskes at undersøge, hvordan danske virksomheder har adaptereret de 

nye notekrav for investeringsejendomme målt til dagsværdi efter ÅRL § 38, der kom med ændringen til 

årsregnskabsloven i 2015, hvor særligt notekravet vedrørende investeringsejendomme skærpes. Ændringen 

havde til formål at øge regnskabsbrugers indblik i værdiansættelsen af investeringsejendommene og give 

brugerne bedre muligheder for på egen hånd at kunne vurdere virksomhedernes beregningsgrundlag og 

anvendte regnskabspraksis. Ændringen fjernede det forhenværende hovedaktivitetskrav, der var gældende for 

ÅRL § 38, og muliggjorde anvendelsen af dagsværdi med værdiregulering over resultatopgørelsen for 

virksomheder, der ikke har investeringsejendomme som hovedaktivitet. Dette medvirkede til en forøgelse af 

virksomheder, der kan anvende reglerne for indregning af investeringsejendomme til dagsværdier. Omfanget 

af ÅRL § 38 blev tilsvarende reduceret til udelukkende at omhandle investeringsejendomme og kan ikke 

længere anvendes for andre typer investeringsaktiver.  

Forud for ændringen til årsregnskabsloven i 2015/2016, fik Erhvervsstyrelsen gennemført analysen Brugen 

af årsrapporter for mindre virksomheder udarbejdet af analysebureauet DAMVAD i 2014. Analysen 

konkluderede på tværs af analysens brugergrupper at årsrapporten er den mest betydningsfulde kilde til 

indsamling af information til at vurdere en given virksomhed (DAMVAD, 2014).  

Den nærværende analyse udarbejdes for at skabe et statisk billede af nuværende praksis for noteoplysningerne 

i danske B- og C-virksomheders årsrapporter, der måler og indregner investeringsejendomme til dagsværdi 

efter ÅRL § 38. Afhandlingens fokus er at udlede indikationer på nuværende praksis, med henblik på at 

undersøge om danske B- og C-virksomheder overholder notekravet og om oplysningerne tilfører 

regnskabsbruger tilstrækkelig værdi. Ad de nye notekrav forekommer det særligt interessant at undersøge 

hvilke centrale forudsætninger, der oplyses i årsrapporten, herunder hvorvidt der er konsistens i 

anvendelsesgraden af disse. Det ønskes yderligere at diskutere nytteværdien af de specifikke oplysninger, der 

udledes af analysen. 

Grundet de nuværende samfundsforhold, ved udarbejdelsen af denne afhandling, vil der tilsvarende 

undersøges om årsregnskaber aflagt efter 1. marts 2020 indeholder information om COVID-19. På nuværende 

tidspunkt er det ikke muligt at kunne vurdere effekten på samfundsøkonomien grundet dette. I praksis har 

COVID-19 medvirket til en forskydelse af indleveringsdatoen på årsregnskaberne for 2019. FSR har i denne 

forbindelse udgivet en række vejledninger til, hvordan virksomheder bør forholde sig til dette, samt hvilke 

oplysninger der eventuelt bør medtages i årsrapporten.  
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1.1.2 Problemformulering 
Med afsæt i den defineret problemstilling, er nedenstående problemformulering formuleret, og udgør 

afhandlingens overordnet formål: 

Hvilke oplysninger skal årsrapporten indeholde om investeringsejendomme målt til dagsværdi efter ÅRL § 

38, overholder danske B- og C-virksomheder disse oplysningskrav og tilfører oplysningerne tilstrækkelig 

værdi til regnskabsbrugerne? 

 

1.1.3 Delspørgsmål 
Ud fra afhandlingens problemformulering udarbejdes følgende delspørgsmål, der vil anvendes løbende til 

besvarelse af undersøgelsen. 

Teoriafsnit: 

1. Hvad er regnskabsbrugers informationsbehov ifølge begrebsrammen? 

2. Hvem er primær regnskabsbruger? 

3. Hvad er informationsværdien af årsrapporten? 

4. Hvordan defineres en investeringsejendom? 

5. Hvad er de regnskabsmæssige regler for indregning og måling af investeringsejendomme 

i danske B og C virksomheder? 

6. Hvilke fortolkningsbidrag kan anvendes af B- og C-virksomheder ved indregningen og 

målingen af investeringsejendomme? 

7. Hvilke oplysnings- og notekrav er der til B- og C-virksomheder, der indregner 

investeringsejendomme efter reglerne i ÅRL § 38? 

8. Hvordan fortolkes begrebet “Centrale forudsætninger”? 

9. Hvordan opgøres dagsværdien for investeringsejendomme? 

10. Hvilke metoder og modeller anvendes til værdiansættelsen af investeringsejendomme 

målt til dagsværdi? 

Analyseafsnit: 

1. Hvilken værdiansættelsesmetode anvendes af danske B- og C-virksomheder? 

2. Hvilke centrale forudsætninger fremgår af noterne i virksomhedernes årsregnskaber? 

3. Tilfører oplysningerne tilstrækkelig værdi til regnskabsbruger? 

Til at underbygge analysens delspørgsmål formuleres hypoteser løbende i udarbejdelsen af afhandlingens teori 

afsnit. Hypoteserne oplistes i afsnit 2.5. 
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1.2 Afgrænsning og begrebsfastsættelse 
Denne afhandling er udarbejdet som afsluttende kandidatspeciale på cand.merc.aud uddannelsen på 

Copenhagen Business School. Det forudsættes at læser har en central forståelse for almindelige regnskabs- og 

revisionsbegreber.  

 

Afhandlingen behandler oplysningskravet vedrørende investeringsejendomme målt til dagsværdi efter 

bestemmelserne i årsregnskabslovens § 38. Analysen afgrænses fra at medtage investeringsejendomme 

indregnet efter reglerne i ÅRL § 41, da disse ikke er underlagt samme oplysningskrav som ved anvendelsen af 

ÅRL § 38. Der vil tilsvarende ikke medtages virksomheder der aflægger regnskab efter reglerne i de 

internationale regnskabsstandarder og bestemmelserne heri vil derfor ikke behandles yderligere, dog med 

undtagelse af IAS 40 om investeringsejendomme og IFRS 13 om dagsværdi, da disse jf. Dansk lovgivning kan 

anvendes om fortolkningsgrundlag. Undersøgelsen afgrænses fra at behandle andre typer ejendomme end 

investeringsejendomme, herunder eksempelvis domicil- og handelsejendomme. 

 

Undersøgelsen afgrænses til at behandle oplysninger tilknyttet virksomhedens investeringsejendomme, der 

tages ikke afsæt i at undersøge eventuelle oplysninger om investeringsejendommens tilknyttet 

gældsforpligtelser.  

 

Der afgrænses fra at behandle reglerne for indregning og måling af investeringsejendomme efter 

bestemmelserne i U.S. GAAP, der vil tages udgangspunkt i dansk lovgivning med eventuelle 

fortolkningsbidrag fra IFRS. Heraf afgrænses afhandlingen til at tage afsæt i regnskabslovgivning, der vil ikke 

behandles de skattemæssige forhold relevante for investeringsejendomme. 

 

Afhandlingens analytiske del tager afsæt i virksomheder der klassificeres under regnskabsklasse B og C, 

hvorfor der afgrænses fra at inddrage virksomheder i regnskabsklasse A og D. Analysen afgrænses til at 

behandle anparts- og aktieselskaber. Analysen udarbejdes ved anvendelsen af offentligt tilgængelige 

årsregnskaber. 

1.3 Metode 
I det følgende afsnit beskrives metoden, der vil anvendes til udarbejdelsen af undersøgelsen af danske B og C 

virksomheders noteoplysninger. Formålet med afsnittet er at skabe rammen for afhandlingens metodologiske 

fremgangsmåde forud for undersøgelsen samt at give læser indblik i afhandlingens metodevalg, for på egen 

hånd at kunne vurdere undersøgelsens resultaters validitet og reliabilitet. Dette har tilsvarende til formål at 

sikre transparens i måden hvorpå udarbejdelsen af undersøgelsen er foretaget.  
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Strukturen i afsnittet indeholder en redegørelse for valget af videnskabsteori, den metodiske tilgang, teori 

samt undersøgelsesdesignet. Afsnittet reflekterer over virkningen af disse metodiske valg samt argumenterer 

for, hvordan disse valg medvirker til at give det bedste grundlag for besvarelsen af den overordnede 

problemformulering. 

1.3.1 Videnskabsteori 
Dette afsnit vil redegøre for afhandlingens videnskabsteoretiske retning, der haves forud for udarbejdelsen af 

afhandlingen.  

Undersøgelsen produceres med afsæt indenfor det neo-positivistiske videnskabsteoretisk paradigme. Den 

neo-positivistiske ontologi angiver, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af denne (Guba, 

1990). Af ontologien fremgår det yderligere, at det betvivles hvorvidt, vi som mennesker er i stand til at opnå 

sand viden. Dette skyldes, at vi som mennesker påvirkes af værdier og følelser, hvorfor ontologien også 

betegnes som værende begrænset realisme.  

Epistemologien betegnes hermed som værende modificeret objektiv og foreskriver, at der findes en objektiv 

virkelighed, men at dette grundet menneskelig bias ikke er mulig at opnå. Heraf fremgår det at objektivitet bør 

bestræbes så vidt muligt, men at dette ej er muligt at opnå fuldkomment.  

Videns dannelsens i neopositivismen er tæt relateret til det positivistiske paradigme og anerkender brugen af 

hypoteser, dog med forbehold for videns skabelsens menneskelige bias.  

Det bør noteres, at der ikke afgrænses fra anvendelsen af andre videnskabsteoretiske paradigmer, men at 

afhandlingen har afsæt i det neo-positivistiske paradigme. Særligt konstruktivismen hvor der eksisterer flere 

virkeligheder, som skabes af forfatters egne fortolkninger. Det kan heraf argumenteres for, at grundet den 

løbende udarbejdelse af hypoteser, valg af dataindsamlingsmetode og tilgang til analyse gør undersøgelsen til 

et produkt af forfatters egne fortolkninger. Det tilstræbes dog at udarbejde nærværende undersøgelse ved 

anvendelsen af det neo-positivistiske paradigme.  

1.3.2 Metodisk tilgang 
Nærværende afsnit har til formål at redegøre for den generelle undersøgelses tilgang samt 

undersøgelsesdesign og -valg.  

Generelt set tilgås en undersøgelse induktivt, deduktivt eller som en kombination af de to. Nærværende 

afhandlingen vil anvende en kombination af disse tilgange. I praksis er det svært at differentiere brugen af de 

to fremgangsmåder, da de som regel er tæt forbundet og oftest indgår i hinanden (Andersen, 2013).  

Afhandlingen tager grundlæggende afsæt i en observation af oplysningerne vedrørende 

investeringsejendomme målt til dagsværdi i danske B- og C-virksomheders årsrapporter. Undersøgelsens 

induktive tilgang fremgår i udarbejdelsen af teoriafsnittet, hvor problemfeltet afdækkes ved en undersøgelse 
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af relevant teori for problemstillingen. Herunder redegøres eksempelvis for regnskabsbruger teori, den 

regnskabsmæssige behandling og opgørelsen af dagsværdi der sammen skaber et helhedsbillede af 

problemfeltet, der senere anvendes til udarbejdelsen af analysen. Den deduktive fremgangsmåde forekommer 

i afhandlingens analytiske del, hvor der løbende i udarbejdelsen af teorien formuleres hypoteser der testes 

mod analysens resultater med henblik på kunne acceptere eller forkaste opstillet hypoteser. Overordnet set 

har analysen en deduktiv fremgangsmåde, hvor teorien primært er induktiv. 

Afhandlingens undersøgelsesformål baseres på en kombination af en beskrivende- og en 

normativundersøgelse, eftersom analysen forsøger at give en indikation på den nuværende praksis, men også 

ønsker at vurdere og diskutere værdien af den nuværende praksis.  

 

Afhandlingens analyse udarbejdes som en kvantitativ undersøgelse, der udføres ved indsamlingen af 

oplysninger i danske B og C virksomheders årsrapporter. De kvalitative og kvantitative data i årsrapporterne 

indsamles og kvantificeres, hvilket muliggør anvendelsen af deskriptiv statistik, hvoraf der kan udledes 

indikationer på den nuværende praksis. Resultaterne vil anvendes i analysen med henblik på at bruge dette til 

at be- eller afkræfte de formuleret hypoteser. 

 

Der vil redegøres specifikt for valget af datagrundlag og stikprøvekriterier i henholdsvist afsnit 3.1 om 

datagrundlag og 3.2 om stikprøvekriterier, herunder den eventuelle bias ved anvendelsen af disse. 

 

1.3.3 Teorivalg 
Ad foregående afsnit fremgik afhandlingens metodiske fremgangsmåde, i følgende afsnit redegøres for den 

teori der anvendes til besvarelsen af afhandlingens overordnet problemformulering. Den teoretiske del af 

afhandlingen vil gennem indsamlingen og anvendelsen af teori udgøre det generelle vidensgrundlag, der 

forudsættes at være nødvendig forud for afhandlingens analytiske del.  

 

Indledningsvist vil der indsamles teori om finansiel rapportering, der vil anvendes til fortolkningen af 

årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapporten. Brugen af dette fortolkningsbidrag anvendes til at 

danne den grundlæggende viden om finansiel rapportering forud for undersøgelsen. Til videre analyse om den 

primære regnskabsbruger er der valgt at inddrage resultater fra analysen udarbejdet af DAMVAD for 

Erhvervsstyrelsen “Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder” fra 2014, dette gøres for at undersøge 

hvorvidt der er konsistens mellem formålet for årsrapporten i begrebsrammen og i praksis.  

Indsamling af information omkring den regnskabsmæssige behandling vil tage udgangspunkt i de aktuelle 

regnskabstandarder og vejledningsbidrag hertil. Regnskabsvejledningen udarbejdes af FSR i samarbejde med 

regnskabsudvalget REGU. Vejledningen er et hjælpeværktøj for danske B og C virksomheder, og indeholder 
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anbefalinger om den regnskabsmæssige behandling herunder noteoplysninger og regnskabspraksis. Til 

fortolkning af de centrale forudsætninger, inddrages fortolkningsbidrag fra anerkendte revisionshuse. Dette 

gøres for at få en nuanceret indgangsvinkel til begrebet, og hermed forsøge at opnå en dybere forståelse af, 

hvilke oplysninger der er mest nødvendige for regnskabsbruger.  

 

1.3.4 Validitet/kildekritik 
Afrundingsvist på det metodiske afsnit vil der redegøres for validiteten og reliabiliteten af det anvendte 

datagrundlag.  

 

Afhandlingens primære litteratur anses at have høj validitet, da dette udgøres af lovgivning i form af 

regnskabsstandarder samt anerkendte vejledningsbidrag herpå. Den tilhørende litteratur om finansiel 

rapportering, må grundet hyppigheden i anvendelsen af denne litteratur anses som værende af høj validitet. 

Det bør herunder noteres at såfremt informationen fremkommer som en del af de anerkendtes revisionshuse 

årlige vedledninger til gældende lovgivning at denne vil have højere validitet end information i artikler og 

mindre publikationer.  

 

Analyserne om regnskabsbruger er foretaget i 2014 af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen, hvorfor validitet må 

anses som begrænset særligt grundet den tidsmæssige ramme og at analysen er foretaget forud for ændringen 

af årsregnskabsloven, og hermed ikke afspejler effekten af ændringen. Det forudsættes dog på trods af dette 

at analysens resultater forsat giver en god indikation på den nuværende status.  

 

Fortolkningsbidragene til den nye årsregnskabslov, må ligeledes antages at have begrænset validitet grundet 

den tidsmæssige udgivelse på enkelte af kilderne. Der bør her tages højde for fortolkningsbidragenes 

udgivelsesdato, da denne kan have indflydelse på informations validitet. Der vil så vidt muligt tages 

udgangspunkt i de nyeste fortolkningsbidrag, for at mindske sandsynligheden for den fortolknings variation 

der kan fremkomme henover tid. Der vil ikke afgrænses fra medtagelsen af ældre fortolkningsbidrag, hvorfor 

dette bør nævnes forud for undersøgelsen. 
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1.4 Struktur 
Nedenstående figur har til formål at redegøre for undersøgelsens struktur.   
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2.0 Teori 
Nærværende kapitel skaber rammen for undersøgelsens teoretiske grundlag, der vil anvendes forud for 

afhandlingens analytiske del. Der vil herunder redegøres for teori, med henblik på at besvare afhandlingens 

delspørgsmål. Ad kapitlet vil der inddrages relevant teori om regnskabsbruger, den regnskabsmæssige 

behandling samt opgørelsen af dagsværdier. 

2.1 Regnskabsbrugerteori 
Afhandlings teoretiske afsnit tager indledningsvist afsæt i at undersøge hvem regnskabsbruger af 

årsrapporterne er samt at afdække informationsværdien af årsrapporten. Heraf vil der særligt fokuseres på at 

besvare afhandlingens tre første delspørgsmål, der lyder: 

1. Hvad er regnskabsbrugers informationsbehov ifølge begrebsrammen? 

2. Hvem er primær regnskabsbruger? 

3. Hvad er informationsværdien af årsrapporten? 

2.1.1 Begrebsrammen 
Indledningsvist undersøges regnskabsbrugernes informationsbehov og de grundlæggende krav for 

udarbejdelsen af årsrapporten. For at undersøge dette tages afsæt i begrebsrammen. Den danske 

begrebsrammes primære formål er at forsyne regnskabsaflægger med et sæt generelle retningslinjer for 

regnskabsudarbejdelsen som bidrager til størst mulig nytteværdi for regnskabsbrugerne (Elling, 2019, p. 

216). Begrebsrammen er en repræsentation af årsregnskabslovens teoretiske fundament og fungerer 

tilsvarende som referenceramme for regnskabsmæssige problemstillinger der ikke kan løses af eksisterende 

lovgivning og bidrager hermed til at forøge sammenligneligheden og konsistensen ved regnskabsaflæggelsen 

(Elling, 2019).   

 

Begrebsrammen opdeles i 5 niveauer, hvoraf niveau 1 og 2 udtrykker de samfundsmæssige målsætninger og 

niveau 3-5 henviser til specifikke krav for måling og indregning. De fem niveauer fremgår af nedenstående 

figur 1.  
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Figur 1: Begrebsrammens 5 niveauer (Elling, 2019, s. 217) 

  

De fem niveauer udgør samlet lovens teoretiske fundament og sikrer at regnskabsaflægger opfylder de 

grundlæggende krav til årsrapporten, herunder kravet om det retvisende billede. De grundlæggende krav til 

årsrapporten formuleres i årsregnskabslovens kapitel 3. Ad ÅRL § 11 defineres generalklausulen om det 

retvisende billede og indeholder dermed definitionen på den overordnet målsætning ved finansiel 

rapportering (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 120).  

 

2.1.1.2 Brugernes informationsbehov  
Niveau 1 i begrebsrammen omhandler regnskabsbrugernes informationsbehov. Dette niveau påskriver at 

årsrapporten bør udarbejdes således den kan anvendes som egnet informationsgrundlag for 

regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger. Regnskabsbrugernes informationsbehov defineres i ÅRL § 12, 

stk. 2, hvoraf det fremgår at: “... Årsrapporten skal udarbejdes således, at den støtter 

regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.”  

Brugernes beslutningsopgaver oplistes i Årsregnskabslovens § 12, stk. 2, som: “... De omhandlede 

beslutninger vedrører 

1) placering af regnskabsbrugerens egne ressourcer, 

2) ledelsens forvaltning af virksomhedens ressourcer og 

3) fordeling af virksomhedens ressourcer”(ÅRL § 12, stk. 2.) 
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Ad ÅRL § 12, stk. 2 fremgår det at regnskabsbrugernes beslutninger inddeles i tre kategorier: 

Regnskabsbrugerens ressourceallokering, regnskabsbrugerens forvaltnings-interesse og virksomhedens 

ressourcefordeling.  

 

1. Regnskabsbrugerens ressourceallokering: ÅRL § 12, stk. 2. 

Årsrapporten skal kunne anvendes som støtte til regnskabsbrugers beslutning om hvorvidt pågældende ønsker 

at investere egne midler eller ressourcer i virksomheden. Dette kaldes også prognoseopgaven, og formålet er 

at give kapitalyder indblik i virksomhedens evne i at generere afkast sammenlignet med andre 

investeringsmuligheder (Elling, 2019, p. 221). Formålet er at give regnskabsbruger mulighed for at vurdere 

virksomhedens fremadrettet evne til at generere kapital. Hermed støttes regnskabsbrugeren i deres beslutning 

om hvorvidt disse ønsker at investerer i virksomheden med egne midler og ressourcer. 

 

2. Regnskabsbrugerens forvaltningsinteresse: ÅRL § 12, stk. 2. 

Regnskabsbrugernes forvaltningsinteresse kaldes også kontrolopgaven, og har til formål at give brugeren 

grundlag for at kunne vurdere hvorvidt ledelsen forvalter virksomhedens ressourcer og midler. Hermed skal 

årsrapporten kunne anvendes til at støtte regnskabsbruger i deres vurdering af hvordan ledelsen forvalter 

virksomhedens ressourcer (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 150). 

 

3. Virksomhedens ressourcefordeling: ÅRL § 12, stk. 2. 

Fordelingsopgaven har til formål at hjælpe regnskabsbruger i deres beslutning om fordeling af virksomhedens 

midler til interessegrupperne (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 151). Dette giver 

regnskabsbruger indsigt i virksomhedens overskudsdeling. 

 

Det angives yderligere i ÅRL § 12, stk. 3, at: “... Årsrapporten skal udarbejdes således, at den oplyser 

om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne, jf. stk. 2. Oplysningerne skal 

desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer” (ÅRL § 12, stk. 

3) 

2.1.1.2 Kvalitative egenskaber  

Begrebsrammens andet niveau specificerer de kvalitative krav årsrapporten bør opfylde, for at skabe mest 

nytteværdi for regnskabsbruger. Figuren nedenfor illustrerer de grundlæggende kvalitetskrav der bidrager til 

skabelsen af nytteværdi for regnskabsbruger.  
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Figur 2: Nytteværdi (Elling, 2019, s. 224 figur 7.3) 

Ad figur 2, fremgår det at nytteværdien er højst for regnskabsbruger når der anvendes en balance af relevant 

og valid information (Elling, 2019, p. 225). Informationen anses nyttig såfremt den er relevant for 

regnskabsbrugernes økonomiske beslutninger og bidrager til et indblik i forudgående, aktuelle eller fremtidige 

forhold. Valid information indebærer at de givne oplysninger skal være troværdige og verificerbare. Relevant 

information bør indeholde prognoseværdi og indeholde oplysninger meningsgivende for regnskabsbrugeren. 

Det fremgår af bemærkningerne til årsregnskabsloven at det er nødvendigt at revurdere oplysningerne årligt, 

således disse bibeholder sin relevans og pålidelighed. Årsagen herpå er at oplysningernes grad af relevans og 

pålidelighed henfalder over tid, hvorfor der i årsregnskabslovens differentieres mellem førstegangsindregning 

og den efterfølgende måling (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 152). 

 

2.1.2 Regnskabsbruger 
Det foregående afsnit 2.1.1 redegjorde for begrebsrammen og undersøgte herunder regnskabsbrugers 

informationsbehov baseret på årsregnskabslovens grundlæggende krav til årsrapportens udarbejdelse. Dette 

afsnit har til formål at undersøge hvem den primære regnskabsbruger er for danske B og C virksomheder med 

investeringsejendomme herunder afdækkes brugernes anvendelse af årsrapporten med afsæt i den viden der 

blev indsamlet om regnskabsbrugernes informationsbehov ifølge begrebsrammen. Der vil til udarbejdelsen af 

nærværende afsnit inddrages analyseresultater fra udgivelsen “ Brugen af årsrapporter for mindre 

virksomheder” udgivet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen. 



Side 15 af 76 
 

2.1.2.1 Definition af regnskabsbruger 

I årsregnskabsloven defineres regnskabsbrugeren af årsrapporten i ÅRL § 12, stk. 2. som:  

“... De omhandlede regnskabsbrugere er personer, virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder m.v., hvis økonomiske beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en 

årsrapport, herunder nuværende og mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, 

kunder, alliancepartnere, lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder.” (ÅRL § 

12, stk 2) 

 

Det fremgår af årsregnskabslovens definition at regnskabsbrugeren betragtes fra et stakeholder-perspektiv. 

Definitionen er ikke udtømmende og er bredt formuleret for at undgå en forkert opfattelse af målgruppen hos 

regnskabsaflægger (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 146).  

 

Den internationale regnskabsregulering IASB har derimod et shareholder-perspektiv hvor kapitalindskyderne 

og investorerne anses som de primære regnskabsbrugere. Rationalet bag dette er at investorer frivilligt stiller 

risikovillig kapital til rådighed for virksomheden og hvis investorernes informationsbehov opfyldes, må det 

antages at de øvrige kapitalindskydere også får deres informationsbehov opfyldt (Elling, 2019, p. 27). På trods 

af dette perspektiv oplister IASB følgende som potentielle regnskabsbrugere: 

 

§ Investorer 

§ Ansatte 

§ Långivere 

§ Leverandører og andre kreditorer 

§ Kunder 

§ Offentlige myndigheder 

§ Offentligheden 

 

2.1.2.2 Primær regnskabsbruger 
I dette afsnit defineres den primære regnskabsbruger af årsrapporter med investeringsejendomme målt til 

dagsværdi. Ved at definere den primære regnskabsbruger dannes rammen for analysens overordnet 

perspektiv, med henblik på at vurdere oplysningernes nytteværdi. 

 

Med udgangspunkt i foregående definition af regnskabsbruger i afsnit 2.1.2, må det antages at 

regnskabsbruger af årsrapporter med investeringsejendomme kan afgrænses til at være: 

§ Investorer 

§ Ansatte 
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§ Långivere 

§ Samarbejdspartnere 

§ Lejerne i de pågældende lejemål 

§ Offentlige myndigheder 

 

Ad DAMVAD’s analyse fremgår det at små virksomheders årsrapporter anvendes hyppigere af 

kreditinstitutioner og samarbejdspartnere end i mellemstore virksomheder, der i højere grad anvendes af 

analytikere og investorer (DAMVAD, 2014, p. 14). DAMVAD’s analyse konkluderer at de brugere der hyppigst 

anvender årsrapporter pr. år, er kreditinstitutioner. Heraf fremgår det at disse anvender årsrapporterne til at 

kunne vurdere virksomhedens løbende drift og soliditet. Långiver bruger i høj grad årsrapporterne som 

grundlag for økonomiske dispositioner, eksempelvis til en risikovurdering af virksomhedens evne til 

tilbagebetaling af en eventuel finansiering. Særligt for finansieringen af investeringsejendommene, hvor 

indgangsprisen oftest er høj, må det antages at en risikovurdering især er relevant. Informationsværdien af 

oplysningerne i årsrapporten antages dermed for at være af særlig betydning for långiver, der bruger 

oplysningerne i årsrapporten til grundlag for økonomiske dispositioner, hvoraf det tilstræbes at mindske 

eventuelle tab ved sikkerhedsstillelsen. Erhvervsbelåning vil typisk have en lånegrænse på 60% for kontor, 

industri og erhvervsejendomme med en løbetid på 20 år, hvor boligudlejnings ejendomme kan finansieres med 

op til 80% med en 30-årig løbetid (Realkredit Danmark, 2020). 

 

Ud fra ovenstående vurderes det at de primære brugere af årsrapporter for danske B og C virksomheder med 

investeringsejendomme målt til dagsværdi er långivere, herunder banker og andre 

kreditinstitutioner. De sekundære brugere for årsrapporter med investeringsejendomme afgrænses til 

eksempelvis at omfatte samarbejdspartnere, investorer, lejerne, de ansatte, og offentlige myndigheder.  

 

2.1.2.2 Regnskabsbrugers anvendelse af årsrapporten  
Det fremgik af afsnit 2.1.1 om begrebsrammen at regnskabsbrugers primære anvendelse af årsrapporten er 

som beslutningsgrundlag for brugernes primære beslutningsopgaver. Om hvorvidt der er konsistens mellem 

begrebsrammens formål og regnskabsbrugerens anvendelse af årsregnskabet, undersøges yderligere i 

nærværende afsnit.  

 

Ad rapporten fra DAMVAD, om brugen af årsrapporter for mindre virksomheder konkluderes det at 

årsrapporten er den vigtigste informationskilde, for regnskabsbrugerne af årsrapporter fra B og C 

virksomheder. Særligt kreditinstitutter var de hyppigste brugere af årsrapporterne, hvoraf den primære 

anvendelse var i forbindelse med økonomiske dispositioner. Långiver anvender eksempelvis årsrapporterne 



Side 17 af 76 
 

til at udarbejde risikovurderinger ved indsamlingen af dokumentation i årsrapporten forud for eventuelle 

udlån eller en sikkerhedsstillelse.  

 

Det fremgik af afsnit 2.1.1.2 om brugernes informationsbehov at brugerne af årsrapporten anvendte denne 

som grundlag for dennes beslutningsopgaver. For långiver vil årsrapporten dermed til støtte 

regnskabsbrugerens ressourceallokering, hvor prognoseopgaven anvendes til at vurdere virksomhedens evne 

til at generere afkast. For långiver udføres prognoseopgaven med særligt henblik på at kunne vurdere 

virksomhedens tilbagebetalingsevne ved at undersøge virksomhedens evne til at genere kapital. Årsrapporten 

ønsker tilsvarende at støtte brugernes forvaltningsinteresse, også kaldet kontrolopgaven. Herunder vil det 

være relevant for långiver at undersøge hvordan virksomheden forvalter dennes ressourcer og midler, med 

særligt henblik på at vurdere virksomhedens evne til at overholde de aftalte forpligtelser i forbindelse med 

tilbagebetalingen af lånet. Til sidst bør årsrapporten give regnskabsbruger indblik i virksomhedens 

ressourcefordeling, hvor det for långiver vil være interessant at få indblik i virksomhedens prioriteter ved 

fordelingen af dennes ressourcer. 

 

For långivere er oplysninger om den anvendte regnskabspraksis essentiel for vurderingen af virksomheden, 

dette er særligt vigtigt i forbindelse med investeringsejendomme, hvor virksomhederne har forskellige 

valgmuligheder for indregning og måling.  Af DAMVAD’s analyse fremhæves det at oplysninger om anvendt 

regnskabspraksis tillægges særlig værdi for regnskabsbruger. Særligt i tilfælde hvor virksomheden har skiftet 

praksis fra tidligere år tillægges værdi for regnskabsbrugeren (DAMVAD, 2014). Det pointeres yderligere i 

DAMVAD’s analyse at årsrapporter med revisionspåtegning, tilføres ekstra værdi da påtegningen tilfører 

årsrapporten troværdighed (DAMVAD, 2014). Forklaringen herpå er at brugerne anser revisionspåtegnelsen 

som et kvalitetsstempel på at årsrapporterne udarbejdes ensartet og struktureret i forhold til gældende 

lovgivning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 18 af 76 
 

2.2 Definition af investeringsejendomme 

I dette afsnit indeholder definitionen på en investeringsejendom, og besvarer heraf afhandlingens fjerde 

delspørgsmål:  

 4. Hvordan defineres en investeringsejendom? 

Investeringsejendomme defineres ikke i årsregnskabsloven, hvorfor definitionen i IAS 40 og 

regnskabsvejledningen anvendes. I årsregnskabsloven behandles investeringsejendomme, som værende 

materielle anlægsaktiver. Definitionen på en investeringsejendom findes i IAS 40, punkt 5. og lyder: 

“Investeringsejendomme er ejendomme (grunde eller bygninger — eller en del af en bygning — 

eller både grunde og bygninger), som besiddes (af ejeren eller en leasingtager som et 

brugsretsaktiv) for at opnå lejeindtægter, kapitalgevinst eller begge dele, frem for ejendomme, 

som: 

1. anvendes i produktionen, til levering af varer eller tjenesteydelser eller til administrative 

formål eller 

2. videresælges som led i det normale forretningsforløb.”(IAS 40, punkt 5) 

I regnskabsvejledningens punkt 15.2.1 fremgår definitionen som værende: 

“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 driftsafkast og/eller 

kapitalgevinst ved videresalg” (Regnskabsvejledningen s. 173 15.2.1) 

 

Af definitionerne fremgår det at investeringsejendomme besiddes med henblik på at generere afkast, 

uafhængigt af virksomhedens drifts-, administrative- eller øvrige aktiviteter. Afkastet udgøres primært af 

lejeindtægter ved udlejning med fradrag for omkostninger forbundet hertil eller en kapitalgevinst ved 

videresalg.   

 

I IAS 40, punkt 8 angives følgende eksempler på investeringsejendomme: 

1) “grunde, som besiddes med henblik på langsigtet kapitalgevinst frem for på kortsigtet 

salg som led i det normale forretningsforløb 

2) grunde, som besiddes til et endnu ikke fastlagt formål; (hvis virksomheden ikke har 

besluttet, at den vil anvende grunden som enten domicilejendom eller med henblik på 

kortsigtet salg som led i det normale forretningsforløb, anses grunden for at være 

besiddet med kapitalgevinst for øje) 
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3) en bygning, som ejes af virksomheden (eller et brugsretsaktiv vedrørende en bygning, 

som besiddes af virksomheden) og udlejes til leasingtager gennem en eller flere 

operationelle leasingkontrakter 

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

en eller flere operationelle leasingkontrakter 

5) ejendomme under opførelse eller om- eller tilbygning med henblik på fremtidig 

anvendelse som investeringsejendomme.” (IAS 40, afsnit 8.) 

I definitionen afgrænses investeringsejendomme fra andre ejendomstyper såsom domicil- og 

handelsejendomme jf. IAS 40, punkt 9 og regnskabsvejledningens afsnit 15.2.3. Nedenstående oplistes 

ejendomme der ikke klassificeres som investeringsejendomme, som nævnt i IAS 40, punkt 9: 

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

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

(handelsejendomme) (jf. IAS 2 Varebeholdninger), eksempelvis ejendomme, som anskaffes og 

besiddes udelukkende med henblik på afhændelse inden for en overskuelig fremtid eller på 

om- eller tilbygning og efterfølgende videresalg 

c) domicilejendomme (jf. IAS 16 og IFRS 16), herunder blandt andet ejendomme, som besiddes 

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

henblik på fremtidig om- eller tilbygning og efterfølgende anvendelse som domicilejendomme, 

ejendomme, som benyttes af medarbejdere (uanset om disse betaler markedsleje) og 

domicilejendomme, som skal afhændes 

e) ejendomme, der udlejes til en anden virksomhed gennem en finansiel leasingkontrakt.” (IAS 

40, punkt 9) 
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2.3 Regnskabsmæssigbehandling investeringsejendomme 

I dette afsnit redegøres for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Der tages afsæt i 

bestemmelserne i Årsregnskabsloven samt Regnskabsvejledningen for danske B og C virksomheder. 

Ændringen til årsregnskabsloven i 2015 medvirkede i høj grad til yderlig overensstemmelse mellem den 

danske- og den internationale lovgivning og af kommentarerne til årsregnskabsloven fremgår det at ÅRL § 38, 

stk. 1, er en rammebestemmelse og at IAS 40 kan anvendes som fortolkningsgrundlag (Årsregnskabsloven 

med kommentarer, 2020, p. Note 340). Følgende afsnit udarbejdes med henblik på at undersøge reglerne for 

den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme efter bestemmelserne i årsregnskabsloven med 

reference til regnskabsvejledningen og IAS 40.  

Formålet med afsnittet er at give læseren indsigt i den bagvedliggende regnskabsteori for indregning, måling 

og præsentationen af investeringsejendomme i virksomhedernes årsrapport og hermed besvare afhandlingens 

delspørgsmål 5, 6, 7 og 8.  

5. Hvad er de regnskabsmæssige regler for indregning og måling af investeringsejendomme 

i danske B og C virksomheder? 

6. Hvilke fortolkningsbidrag kan anvendes af B og C virksomheder ved indregningen og 

målingen af investeringsejendomme? 

7. Hvilke oplysnings- og notekrav er der til B og C virksomheder, der indregner 

investeringsejendomme efter reglerne i ÅRL § 38? 

8. Hvordan fortolkes begrebet “Centrale forudsætninger”? 

2.3.1 Indregning og måling 

ÅRL § 33 angiver at et aktiv skal indregnes i balancen på det tidspunkt når det er sandsynligt at økonomiske 

fordele vil tilflyde virksomheden og når aktivets værdi kan måles pålideligt. De økonomiske fordele tilgår 

køber når ejendommens brugsmæssige fordele og risici overdrages, normalvis sker der dette på 

overtagelsestidspunktet, hvor køber overtager rettighederne og forpligtelserne tilhørende ejendommen. 

Såfremt risikoovergangen til køber er sket og ejendommen kan måles pålideligt, skal investeringsejendommen 

ved første indregning måles til kostpris jf. ÅRL § 36. Kostprisen består af købesummen inklusiv tilhørende 

transaktionsomkostninger som kan relateres direkte til erhvervelsen af investeringsejendommen. Ved 

ændringen af årsregnskabsloven i 2015 udgik den tidligere regel om at restværdien skal opgøres på 

anskaffelsestidspunket og at denne fremadrettet skal revurderes løbende (Johansen, 2016). 
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Efterfølgende måling af investeringsejendommen skal ske til dagsværdi, eller til kostpris med fradrag for 

afskrivninger og nedskrivninger. Vælger virksomheden at måle ejendommen til dagsværdi i den efterfølgende 

måling, kan dette jf. Regnskabsvejledningen enten gøres efter bestemmelserne i ÅRL § 38 eller 41.  

Af ÅRL § 38 fremgår det at virksomheder med investeringsejendomme efter første måling, løbende kan 

reguleres til dagsværdi. Såfremt det vælges at anvende bestemmelserne i ÅRL § 38, er det påkrævet at dette 

gøres for samtlige af virksomhedens investeringsejendomme. Dagsværdimålingen skal revurderes årligt, og 

den årlige regulering skal medtages i resultatopgørelsen som en særskilt post. Den årlige værdiregulering kan 

dernæst overføres til de frie reserver i egenkapitalen, da der ikke er krav om at opskrivningen til dagsværdi 

skal bindes på en opskrivningsreserve.  Det forhenværende hovedaktivitetskrav udgik med ændringen til 

årsregnskabsloven i 2015. Dette har medvirket til at virksomheder der ikke har investeringsejendomme som 

hovedaktivitet, kan anvende reglerne i ÅRL § 38, hvor dagsværdienreguleringen indregnes direkte i 

resultatopgørelsen. 

Der fremgår i årsregnskabsloven ikke krav til hvilken beregningsmetode, der bør anvendes til opgørelsen af 

dagsværdierne. I dansk praksis anvendes primært den afkastbaseret model eller DCF-modellen. 

Regnskabsvejledningen anbefaler brugen af DCF-modellen til beregning af investeringsejendommens 

kapitalværdi. Den afkastbaseret model bør ifølge RVL 15.3.6, kun anvendes i tilfælde hvor ledelsen vurderer 

at den opgjorte dagsværdi er estimeret troværdigt. Ved anvendelsen af den afkastbaseret model angives det i 

regnskabsvejledningen at eventuelle nødvendige reguleringer, for at den opgjorte værdi er tilsvarende DCF-

modellen, skal dokumenteres. Såfremt ledelsen ikke besidder tilstrækkelig ekspertise til udarbejdelsen af 

værdiansættelsen, anbefaler RVL 15.3.9, anvendelsen af assistance fra en sagkyndig ekstern vurderingsmand 

(RVL 15.3.7).  

RVL 15.3.7, henviser yderligere til anvendelsen af en multiplier hvor værdien opgøres ved pris pr. m2. Denne 

værdiansættelsesmetode kan ikke alene anvendes som grundlag for værdiansættelsen. Det fremgår af 

regnskabsvejledningen at virksomheder kan anvende multiplier som fornuftkrontrol eller en sekundær model 

til den primære værdiansættelse (regnskabsvejledningen, punkt. 15.3.7). 
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2.3.2 Præsentation og oplysninger i årsrapporten 

Danske virksomheder der aflægger regnskab efter bestemmelserne i årsregnskabsloven er underlagt visse krav 

til de oplysningerne der bør fremgå af årsrapporten. Det fremgik af forudgående redegørelse i afsnit 2.1.1 om 

begrebsrammen at årsrapporten bør indeholde oplysninger, som støtter regnskabsbruger i dennes 

beslutningsopgaver.  

 

Mængden af oplysninger i årsrapporten kan være betinget af regnskabsklasse. Derfor vil der forud for 

gennemgangen af nærværende afsnit defineres de overordnet krav til årsrapportens indhold baseret på 

hvilken regnskabsklasse virksomheden klassificeres under. Afhandlingens undersøgelse centreres omkring 

danske virksomheder i regnskabsklasse B og C. Afgrænsningen af regnskabsklasser følger 

årsregnskabslovensretningslinjer for størrelsen af balancesum, nettoomsætning og antallet af heltidsansatte. 

Virksomheden må ikke overskride to af de følgende størrelser i to sammenhængende regnskabsår. 

Nedenstående oplistes de størrelsesgrænser virksomheder klassificieret som B- eller C-virksomheder, ikke 

må overskride: 

 

 

 

 

 

Ud fra ovenstående klassificeres virksomheden i dennes respektive regnskabsklasse baseret på udvalgte 

nøgletal for virksomheden. Årsrapportens indhold baseret på regnskabsklasse oplistes nedenfor, der 

indeholder de grundlæggende krav til danske B- og C-virksomheder: 

 

 

 

 

 

 

B-Virksomhed: 
§ En balancesum på 44 mio. kr.  
§ En nettoomsætning på 89 mio. kr.  
§ Det gennemsnitlige antal heltidsansatte må 

ikke overstige 50 i det pågældende 
regnskabsår.  

(ÅRL § 7, stk. 2, 1.) 
 

C-Virksomhed: 
§ En balancesum på 156 mio. kr.  
§ En nettoomsætning på 313 mio. kr.  
§ Det gennemsnitlige antal heltidsansatte må 

ikke overstige 250 i det pågældende 
regnskabsår.  

(ÅRL § 7, stk. 2, 2.) 
 

C-Virksomhed: 
§ Ledelsespåtegning 
§ Ledelsesberetning 
§ Hoved- og nøgletalsoversigt 
§ Resultatopgørelse 
§ Balance 
§ Egenkapitalopgørelse 
§ Pengestrømsopgørelse 
§ Noter 
§ Anvendt regnskabspraksis  
§ Revisionspåtegning 
(Erhvervsstyrelsen, n.d.) 

 

B-Virksomhed: 
§ Ledelsespåtegning   
§ Ledelsesberetning 
§ Resultatopgørelse 
§ Balance 
§ Noter 
§ Anvendt regnskabspraksis 
§ Evt. revisionspåtegning 
(Erhvervsstyrelsen, n.d.) 
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2.3.2.1 Ledelsesberetningen 
B-virksomheder er underlagt minimumskravene for ledelsesberetningen i ÅRL § 76a, der angiver at:  

“Ledelsesberetningen skal 

1. beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter og 
2. redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og 

økonomiske forhold.” (ÅRL § 76a) 

Det fremgår heraf at ledelsesberetningen minimum skal indeholde oplysninger om virksomhedens 

væsentligste aktiviteter samt redegøre for eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske 

forhold. Det fremgår af ÅRL § 99, at C-virksomheder er underlagt yderligere oplysningskrav til 

ledelsesberetningen. Ad ÅRL § 99, oplyses at: 

“Ledelsesberetningen skal 

1. beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter, 
2. beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af 

beløb, 
3. beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt 

muligt med angivelse af beløb, 
4. redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,  
5. beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre 

faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen, 
6. beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige 

indtjening,  
7. beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til 

forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå, 
8. beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og 
9. omtale filialer i udlandet.”(ÅRL § 99) 

Særligt relevant for investeringsejendomme målt til dagsværdi, er beskrivelsen af den eventuelle usikkerhed 

ved indregning og måling. Af oplysninger kunne der redegøres for den iboende usikkerhed ved anvendelsen 

af dagsværdier eller den anvendte værdiansættelsesmodel. Det anbefales i regnskabsvejledningens punkt 

15.7.6, at hvis der måtte være usikkerhed ved værdiansættelses at dette bør omtales i ledelsesberetningen og 

i en note (FSR, 2020, p. Note 15.7.6). 

2.3.2.2 Anvendt regnskabspraksis 
Reglerne for anvendt regnskabspraksis findes i årsregnskabslovens § 53, som lyder:  

“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 
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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.” (ÅRL § 53) 

Ad ovenstående defineres det at virksomheder skal oplyse om de anvendte værdiansættelsesmetoder ved 

opgørelsen af investeringsejendomme. Anvendt regnskabspraksis skal tilsvarende indeholde information om 

den anvendte værdiansættelsesmodel samt oplysninger om hvorvidt værdien opgøres til kostpris eller 

dagsværdi.  

ÅRL § 53, stk. 2. A. om anvendt regnskabspraksis foreskriver at virksomheder der anvender reglerne i ÅRL § 

38 til dagsværdiopgørelse skal redegøre for indregningsmetoder og målegrundlag for værdiansættelsen af 

investeringsejendomme. Oplysningerne skal indeholde en retvisende redegørelse, således en ekstern 

regnskabsbruger gives indblik i virksomhedens anvendte regnskabspraksis.  

Det fremgår af kommentarene til årsregnskabsloven at ÅRL § 53 indeholder reglerne for noteoplysningerne i 

den anvendte regnskabspraksis og at denne skal ses i sammenhæng med ÅRL § 58a der omhandler 

bestemmelserne om de generelle oplysningerskrav for aktiver målt til dagsværdi (Kommentarer til 

årsregnskabsloven, 2020, p. Note 488). Samlet set udgør disse oplysninger de nødvendige forudsætninger for 

regnskabsbrugerens vurdering af dagsværdiopgørelsen af virksomhedens investeringsejendomme. 

 

2.3.2.3 Centrale forudsætninger 

ÅRL § 58a, stk. 2. foreskriver at “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.” (ÅRL § 58a) 

Det fremgår af ovenstående at der skal oplyses om de centrale forudsætninger der anvendes ved opgørelsen af 

dagsværdien. Af kommentarene til ÅRL § 58a, angives det at der skal opgøres for samtlige forudsætninger, 

således regnskabsbrugeren får den nødvendige indsigt i beregningsgrundlaget til at kunne forme en 

selvstændig vurdering om virksomhedens dagsværdiberegning. Herpå gives regnskabsbrugeren indsigt i de 

væsentlige faktorer der har haft indvirkning på bereningsmetoden for virksomhedens dagsværdimåling 

(Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020, p. Note 493).  

Det angives i RVL 15.7.2 at oplysningerne om dagsværdien ultimo regnskabsåret samt årets 

dagsværdireguleringer i resultatopgørelsen skal angives i noterne (FSR, 2020). I noterne skal de centrale 

forudsætninger for værdiopgørelsen oplyses, hertil anbefales det af RVL at oplyse om diskonteringsrenten, 

den forventet inflation og tomgang.  
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Ad ÅRL § 58a, stk. 3.  Fremgår det at virksomhederne har muligheden for at angive oplysningerne for 

ejendomme samlet såfremt ejendommene ikke afviger væsentligt fra hinanaden. Ad kommentarene til 

årsregnskabsloven angives det at kategoriseringen kan ske ud fra geografisk placering samt ejendommens 

karakter (Kommentarer til årsregnskabsloven, 2020). Det er essentielt at oplyse seperat for ejendomme med 

anden geografisk placering eller ejendomme med andre anvendelsesmuligheder. 

 

Begrebet centrale forudsætninger har siden ændringen i årsregnskabsloven, været genstand for fortolkning, 

herunder er der siden ændringen af årsregnskabsloven løbende udgivet vejledninger og publikationer fra 

anerkendte revisionshuse. Nedenfor vil der oplistes fortolkningsbidrag fra Deloitte, PWC, BDO, og EY’s bud 

på hvilke oplysninger der kan karakteriseres som centrale forudsætninger. Det bør noteres at at udgivelserne 

ikke nødvendigvis er afgivet på samme tidspunkt, hvorfor nedenstående oplistning kan forekomme farvet i 

hvilke oplysninger der i praksis anvendes. Nedenstående oplistning inddrages for at illustrerer de væsentligste 

centrale forudsætninger samt og er medtaget for at vise eventuelle nuancer på hvordan begrebet centrale 

forudsætninger kan indebære. 

 

BDO: 

§ Ejendommens art (type) 

§ Beliggenhed 

§ Afkastkrav/diskonteringsfaktor 

Torben Johansen fra BDO, udgivelse Investeringsejendomme og ny årsregnskabslov: 

§ Diskonteringsrente eller afkastkrav 

§ Forventet inflation 

§ Forventet tomgang 

§ Eventuelle huslejeændringer 

§ Eventuelle større vedligeholdelsesomkostninger 

(Johansen, 2016) (BDO, 2020) 

 

EY: 

§ Afkastkrav/diskonteringsfaktor 

§ Forventede inflationsrater 

§ Principper for opgørelse af afkast- eller diskonteringsgrundlag 

§ Eksempelvis: Tomgang, lejereserve, vedligeholdelsesomkostninger eller deposita 

Til DCF-modellen: 

§ Diskonteringsperiode 

§ Terminalværdi 

(EY, 2019/2020) 
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Deloitte:  

§ Type og antal 

§ Størrelse (m2) 

§ Beliggenhed 

§ Afkastkrav/diskonteringsfaktor 

§ Følsomhed på afkastkrav 

§ Værdi pr. m2 

§ Hvorvidt ekstern valuar er anvendt 

Til DCF-modellen: 

§ Fremtidig udlejningsprocent 

§ Forventede renoveringer 

(Deloitte, 2017) 

 

PWC:  

§ Afkastkrav 

§ Tomgang 

§ Forventede ændringer i lejeniveau  

§ Vedligeholdelsesomkostninger 

(PWC, 2020) 

 

Af ovenstående fremgår hvilke oplysninger der kan anvendes til at redegøre for de centrale forudsætninger for 

opgørelsen af dagsværdien. Alle har medtaget afkastkravet som en central forudsætning, dette er i 

overensstemmelse med Erhvervsankenævnet kendelse i 2015, vedrørende oplysningskravet i årsrapporten, 

der foreskriver at afkastkravet er en central forudsætning og derfor altid bør oplyses ved 

dagsværdiberegningen (Johansen, 2016, p. Afsnit 5.2.1). 

 

2.3.2.4 Anlægsnote 
Ad ÅRL § 88 skal C-virksomheder udarbejde en anlægsnote for investeringsejendomme. Anlægsnoten skal 

jævnfør ÅRL § 88 indeholde: 

“For hver post under anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt ned- og afskrivninger 
oplyses således: 

1. Kostprisen: 
1. Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden op-, ned- og 

afskrivninger, 
2. tilgang i årets løb, herunder forbedringer, 
3. afgang i årets løb, 
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4. overførsler i årets løb til andre poster og 
5. den samlede kostpris på balancetidspunktet. 

2. Opskrivninger: 
1. Opskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning, 
2. årets opskrivninger, 
3. årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger og 
4. de samlede opskrivninger på balancetidspunktet. 

3. Ned- og afskrivninger: 
1. Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning, 
2. årets nedskrivninger, 
3. årets afskrivninger, 
4. årets ned- og afskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver, 
5. årets tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de 

samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i året er afhændet eller udgået af 
driften, og 

6. de samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet. 

Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for hver post under anlægsaktiver, 

der måles til dagsværdi efter §§ 37-38 eller til indre værdi efter § 43 a.”(ÅRL § 88) 

 
For investeringsejendomme vil særligt årets til- og afgange samt værdireguleringer fremgå af anlægsnoten. 

Regnskabsvejledningen anbefaler brugen af anlægsnoter vedrørende investeringsejendomme hos B-

virksomheder, selvom der ikke er krav herom. Oplysningskravene i ÅRL § 58a, bør tilsvarende oplyses i 

anlægsnoten således oplysningerne om virksomhedens investeringsejendomme angives samlet (EY, 

2019/2020).  

2.3.3 Reference til IAS 40 

Reglerne for investeringsejendomme i internationalt regi angives i IAS 40, som indeholder gældende 

international lovgivning for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme. Definitionen af 

investeringsejendomme, er som tidligere nævnt i afsnit 2.2, betinget af formålet at opnå kapital enten ved 

udlejning eller fremtidigt gevinst grundet stigninger i ejendomsværdien.  

Ad IAS 40 32A, har virksomheder valget mellem at måle deres investeringsejendomme til kostpris eller 

dagsværdi. Det angives yderligere at der skal redegøres for den anvendte model i årsrapportens oplysninger. 

Der er i IAS 40 ikke krav om at anvende en ekstern valuar men det skal angives hvorvidt virksomheder 

anvender denne tilgang. Såfremt virksomheden ikke anvender en ekstern vurderingsmand skal dette også 

angives.  
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Kriterierne for indregning følger samme princip som i årsregnskabslovens og kan indregnes som et aktiv 

såfremt: “.. 

1. det er sandsynligt, at de fremtidige økonomiske fordele forbundet med 

investeringsejendommen vil tilgå virksomheden, og 

2. investeringsejendommens kostpris kan måles pålideligt.” (IAS 40) 

Ad IAS 40 skal en investeringsejendom ved første indregning måles til kostpris, inklusiv eventuelle direkte 

transaktionsomkostninger, heraf nævner IAS 40 punkt 20 at dette eksempelvis er juridisk bistand og 

ejerskifteafgifter. Det fremgår yderligere at opstatsomkostninger, eventuelle driftstab eller unormalt højt 

forbrug af materialer, løn mm., ikke inkluderes i kostprisen.  

For den efterfølgende måling angiver IAS 40 at: “En virksomhed kan: 

(a) vælge enten dagsværdimodellen eller kostprismodellen for alle investeringsejendomme 

bag forpligtelser, som giver et afkast, der knytter sig direkte til dagsværdien af eller 

afkastet på bestemte aktiver, herunder denne investeringsejendom, og 

(b) vælge enten dagsværdimodellen eller kostprismodellen for alle øvrige 

investeringsejendomme, uanset hvilket valg der er truffet i a).” (IAS 40) 

Såfremt en af ovenstående modeller anvendes, er det angivet at denne skal anvendes alle virksomhedens 

investeringsejendomme. Det fremgår yderligere af IAS 40, punkt 55 at såfremt virksomheden tidligere har 

anvendt dagsværdier til opgørelsen af investeringsejendommensværdi, at denne praksis skal fortsætte indtil 

en eventuel afhændelse af ejendommen.  

Af IAS 40 fremgår oplysningskravene baseret på om værdien opgøres til kostpris eller dagsværdi, det bør 

derfor altid oplyses hvorvidt virksomheden anvender dagsværdi eller kostpris til målingen af 

investeringsejendommen. Særligt for IAS 40 er der yderligere oplysningskrav hvis værdien ikke kan opgøres 

pålideligt. Heraf fremgår det at der skal oplyses om følgende, ved anvendelse af dagsværdier, hvor værdien 

ikke kan opgøres pålideligt: 

§ Beskrivelse af investeringsejendom 

§ Årsagen til at værdien ikke kan opgøres pålideligt 

§ Et spændsmæssigt skøn af dagsværdien  
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2.4 Opgørelse af dagsværdi 

Forudgående afsnit omhandlede den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, dette afsnit 

redegør for hvordan danske B og C virksomheder opgør dagsværdien i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. Måden hvorpå dagsværdien opgøres er væsentlig set i forhold til de oplysninger der bør fremgå af 

årsrapporten. 

Afsnittet har til formål at afdække afhandlingens 9 og 10 delspørgsmål, der lyder: 

9. Hvordan opgøres dagsværdien for investeringsejendomme? 

10. Hvilke metoder og modeller anvendes til værdiansættelsen af investeringsejendomme 

målt til dagsværdi? 

2.4.1 Dagsværdi 

Måles investeringsejendomme til dagsværdi efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, skal reglerne i ÅRL § 

37 om dagsværdier anvendes. I lovbemærkningerne til ÅRL samt i regnskabsvejledningens afsnit 15.3.3 

anføres det imidlertid at IFRS 13 kan anvendes som fortolkningsgrundlag for opgørelsen af 

dagsværdien. Årsregnskabsloven er løbende blevet tilpasset IFRS, senest med ændringer i 2018, med 

implementering fra 1. januar 2020. Ændringen præciserer ÅRL § 37, stk. 1, 3, således denne er i 

overensstemmelse med reglerne i IFRS 13.82, dermed tilføjes muligheden for at måle dagsværdien ud fra 

markedets salgspriser for lignende aktiver og passiver (EY, 2019/2020, p. 94).  

2.4.1.1 Definition af dagsværdi 

Definitionen af begrebet dagsværdi formuleres i årsregnskabslovens bilag 1, D, 2 og i IFRS 13 samt IAS 40. 

Regnskabsvejledningen henviser til IFRS 13, som fortolkningsgrundlag til reglerne angivet i 

årsregnskabsloven.  

Ad årsregnskabslovens bilag 1, D, 2, lyder definitionen:   

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

transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.” (ÅRL, Bilag 1, D, 2) 

Dagsværdiens formål er at afspejle værdien af ejendommen på målingstidspunktet, såfremt denne afsættes i 

en normal transaktion til en uafhængig markedsdeltager. Således repræsenterer dagsværdi ejendommens 

faktiske værdi på balancetidspunktet, med hensyn for de aktuelle markedsforhold.  
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For at dagsværdien opgøres pålideligt og så konsistent som muligt på tværs af virksomheder, er der i både 

dansk og international lovgivning angivet et hierarki for hvordan værdien bør fastsættes ud fra tilgængelige 

oplysninger. Dagsværdihierarkiet fastsætter ligeledes mængden af oplysninger påkrævet i årsrapporten. 

I ÅRL § 37, oplistes hvordan dagsværdien måles på baggrund af hvilke forudsætninger der er tilgængelige ved 

målingen. Dagsværdien bør ifølge årsregnskabsloven følge nedenstående rangering. Såfremt det er muligt, bør 

virksomheden altid vælge foregående metoder. 

1. Salgsværdi på et velfungerende marked. 

2. Salgsværdi for enkelte bestanddele. 

3. Kapitalværdi beregnet ved hjælp af almindeligt accepterede værdiansættelsesmodeller og -teknikker  

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

ikke kan beregnes.  

Investeringsejendomme vil som hovedregel altid værdiansættes ud fra niveau 3 eller 4. Niveau 1 kan anvendes 

til opgørelsen af dagsværdien såfremt ejendommen er købt eller solgt for nyligt. Hvis investeringsejendommen 

er erhvervet i indestående regnskabsår, vil den realiseret salgspris hermed kunne anvendes som dagsværdi. 

2.4.1.2 IFRS 13 

Årsregnskabsloven og regnskabsvejledningens 15.3.3 foreskriver at IFRS 13 kan anvendes som 

fortolkningsgrundlag til opgørelsen af dagsværdi. Definitionen på dagsværdi findes IFRS 13, og lyder:  

“Den pris, der ville blive opnået ved salg af et aktiv eller betalt for at overdrage en forpligtelse i 

en normal transaktion mellem markedsdeltagere på målingstidspunktet.” (IFRS 13) 

Virksomheden skal ved dagsværdimålingen af investeringsejendomme, tage hensyn til ejendommens 

kendetegn jævnfør IFRS 13, 11. IFRS 13 pålægger ikke anvendelsen af en specifik værdiansættelsesmodel, 

men foreskriver at virksomheden bør anvende den mest relevante metode, hvor der foreligger tilstrækkelig 

data til at beregne dagsværdien.  

Tilsvarende årsregnskabsloven har IFRS 13 også angivet et hierarki for dagsværdimåling, dette indeholder tre 

niveauer hvorpå værdien måles. 

Niveau 1: Det første niveau består af input baseret på officielle kurser på et aktivt marked. Herved 

opnås højest mulig pålidelighed, da priserne baseres på identiske transaktioner på et aktivt 

marked med opdateret og tilgængelige priser, der er direkte observerbare.  
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Niveau 2: Det næste niveau baseres på de observerbare input der ikke klassificeres under niveau 

1. Eksempler herpå er aktiver eller forpligtelser der handles på et aktivt marked, men som ikke er 

identiske og derved ikke klassificeres under niveau 1. 

Niveau 3: Det sidste niveau baseres modsat de to foregående niveauer på ikke observerbare input. 

Dette kan eksempelvis forekomme hvis der ikke findes et aktivt marked for aktivet eller 

forpligtelsen.  

Investeringsejendomme vil som udgangspunkt altid måles på niveau 3, da det sjældent forekommer at 

ejendommene er identiske på alle forhold. 

Ad IFRS 13 afsnit 91 fremgår de oplysninger en virksomhed bør angive for at sikre deres regnskabsbruger får 

det nødvendige indblik:  

“En virksomhed skal give oplysninger, som hjælper brugerne af dens årsregnskab vurdere begge 

følgende forhold: 

(a) I forbindelse med aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi på et tilbagevendende eller 

et ikketilbagevendende grundlag i balancen efter første indregning, er det 

værdiansættelsesmetoderne og inputtene anvendt til at udforme disse målinger. 

(b) I forbindelse med tilbagevendende dagsværdimålinger ved hjælp af væsentlige 

ikkeobserverede input (niveau 3) er det målingernes indvirkning på resultatet eller anden 

totalindkomst i regnskabsåret.”(IFRS 13, punkt. 91)  

Heraf fremgår det at virksomheder skal oplyse brugerne om de anvendte værdiansættelsesmetoder samt de 

input der anvendes ved målingen. Regnskabsaflægger skal overveje følgende forhold for at opfylde disse 

oplysningskrav, herunder den nødvendige detaljeringsgrad, hvor meget vægt der skal lægges på de enkelte 

krav, samt hvorvidt brugerne af årsregnskabet har behov for yderligere oplysninger til at kunne vurdere de 

kvantitative oplysninger.  

Det fremgår yderligere af IFRS 13 at ved anvendelsen af dagsværdimålinger til niveau 3, at der bør oplyses om 

aktivets tilstand og placering, de anvendte værdiansættelsesmetoder samt en opgørelse for følsomheden ved 

dagsværdimålingen. Opgørelsen af følsomheden bør indeholde en redegørelse for målingens følsomhed ved 

eventuelle ændringer i de anvendte input, samt effekterne heraf. Det angives yderligere at såfremt 

værdiansættelsen baseres på ikkeobserverbare input, at der skal oplyses om de væsentligste oplysninger der 

anvendes til udregningen af værdien.  
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2.4.2 Værdiansættelsesmodeller 
Nærværende afsnit har til formål at redegøre for anerkendte værdiansættelsesmodeller, der kan anvendes til 

målingen af dagsværdien på investeringsejendomme. Ad modeller er der medtaget DCF-modellen, den 

afkastbaserede model samt sekundære værdiansættelses metoder såsom anvendelsen af ekstern valuar og 

multiplier. Afsnittets afsluttende del vil forsøge at undersøge hvorvidt oplysningerne varierer på baggrund af 

den anvendte model. 

 

2.4.2.1 DCF-modellen 
DCF-modellen er en værdiansættelsesmetode til dagsværdien af investeringsejendomme, som oftere end før 

finder anvendelse (Ejendomsforeningen Danmark, 2006). Dette er en indkomstbaseret 

værdiansættelsesmodel, hvor nutidsværdien af investeringsejendomme opgøres ved en tilbagediskontering af 

de frie cash flows i en bestemt budgetperiode. Budgetperioden kan variere på baggrund af 

virksomhedsspecifikke forhold, men i praksis anvendes oftest en 10-årig periode (Ejendomsforeningen 

Danmark, 2006).  

 

Nedenstående oplistes en metodisk fremgangsmåde til anvendelsen af DCF-modellen. 

§ Trin 1: Bestemmelse af cash-flowet i budgetperioden. 

§ Trin 2: Fastsættelse af diskonteringsfaktor. 

§ Trin 3: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag. 

§ Trin 4: Bestemmelse af terminalværdi. 

§ Trin 5: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag. 

§ Trin 6: Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier. 

(Skat, 2020) 

 

Trin 1. Bestemmelse af cash-flowet i budgetperioden:  

Indledningsvist ved anvendelsen af DCF-modellen opgøres ejendommens pengestrømme, dette inkluderer de 

indtægter og udgifter, der samlet resulterer i ejendommens samlede driftsresultat. Indtægterne består af 

lejeindtægter, andre indtægter, eventuelle lejereguleringer eller på forhånd aftalte lejereguleringer. 

Udgifterne består af udgifter forbundet med drift og vedligeholdelsen af ejendommen herunder vicevært, 

administration, forsikringer, udgifter til vedligeholdelsesplan mm., hertil eventuelle investeringer i 

ejendommen eller dens tilhørende lejemål (Ejendomsforeningen Danmark, 2006). Dertil kommer også 

forventede omkostninger forbundet med tomgang i ejendommen enten på grund af til- og fraflytninger eller i 

forbindelse planlagte istandsættelser af lejemål. Det vil i praksis betyde at investeringsejendommens 

pengestrømme fastsættes på baggrund af det samlede driftsresultat inkl. nettoinvesteringer, eksempelvis 

planlagte istandsættelsesomkostninger.  
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Trin 2. Fastsættelse af diskonteringsfaktor: 

Trin 2 består af fastsættelsen af en diskonteringsrente, der skal anvendes ved tilbagediskonteringen af 

ejendommens frie pengestrømme. DCF-modellens diskonteringsrente differentierer sig fra den afkastbaseret 

model ved at indeksere indtægter og udgifter og dermed indregne inflationen ind i DCF-modellens cashflow. 

I den afkastbaseret model forudsættes det derimod at indtægter og udgifter er konstante, hvorfor der her ikke 

tages højde for inflation. Dette betyder at DCF-modellen anvender en nominel diskonteringsrente og den 

afkastbaseret afspejler en real diskonteringsrente (Ejendomsforeningen Danmark, 2006, p. 11).  

 

Det fremgår af Ejendomsforenings Danmarks udgivelse at fastsættelsen af afkastkravet og diskonteringsrenten 

begge indeholder elementerne den risikofri rente og en risikopræmie. Den risikofri rente bør som 

udgangspunkt afspejle renten for en 10-årig statsobligation. Hvor risikopræmien fastsættes således denne 

afspejler investors risiko ved den specifikke ejendomsinvestering (Ejendomsforeningen Danmark, 2006, p. 

11).  

 

Investering i ejendomme er risiko betonet, og investor vil som udgangspunkt opnå afkast baseret på 

ejendommens risiko niveau. Mere risici vil betyde højere afkast og for at tage højde for disse risici fastsættes 

diskonteringsrenten specifikt ud fra den enkelte ejendoms risikoprofil. Risikopræmien påvirkes af 

eksempelvis af ejendomsspecifikkeforhold der er gældende for den enkelte ejendom eller makroøkonomiske 

forhold. Diskonteringsrenten fastsættes dermed pr. ejendom og inddrager ejendomsspecikkeforhold såsom 

type, beliggenhed, lejers bonitet samt udbud og efterspørgsel. Makroøkonomiske forhold kan omfatte faktorer 

såsom BNP, beskæftigelse samt inflation (Ejendomsforeningen Danmark, 2006, p. 11).   

 

Nedenfor gennemgås de væsentligste parametre der indgår ved fastsættelsen af diskonteringsrenten og 

såfremt disse forhold er taget i betragtning, kan diskonteringsrenten fastsættes. 

 

Type af ejendom 

Ejendommens type klassificeres på baggrund af dens anvendelsesformål og ejendommens overordnet stand. 

De mest gængse ejendomstyper kan kategoriseres under eksempelvis beboelse, kontor, butik, industri og 

logistik eller hoteller. Ejendomme kan have flere anvendelsesformål, eksempelvis i ejendomme hvor stuen er 

afsat til erhverv og resten af ejendommen består af boliglejemål. Typen af ejendom kan ligeledes klassificeres 

på baggrund af stand og moderniseringsniveau. 

 

Beliggenhed 

Beliggenhed er en væsentlig faktor i fastsættelsen af diskonteringsrenten. Eksterne ejendomsvirksomheder, 

såsom Collier’s opdeler ejendommens beliggenhed på baggrund af landsdel og herefter efter kommune og 

område i kommunen, dernæst kan beliggenheden yderligt opdeles i primær eller sekundær.  
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Ejendommens beliggenhed har direkte indflydelse på ejendommens lejeniveau og de iboende risici for 

eksempelvis tomgang. Afkastkravet vil stige i takt med en forøgelse i de iboende risici. Beliggenheden vil 

tilsvarende være påvirket af den omkringliggende infrastruktur herunder adgang til lejemålet og p-forhold. 

Erhvervsejendomme anvendt til detail vil som udgangspunkt have højere efterspørgsel såfremt disse er 

beliggende centralt eksempelvis ud til en gågade. Boligejendomme vil ligeledes som regel opleve lavere 

tomgang i kommuner omkring Københavnsområdet sammenlignet med andre områder i Danmark (Colliers 

Markedsrapport, 2019). Denne tilhørende risici forbundet med områderne har dermed en direkte effekt på 

fastsættelsen af den pågældendes ejendom diskonteringsrente.  

 

Lejers bonitet 

Et andet parametre der indgår i fastsættelsen, er lejernes bonitet, som er et udtryk for lejernes økonomiske 

evne og de tilhørende risici for manglende indtægter grundet lejers økonomi.  

Dette er mindre relevant at inddrage for beboelsesejendomme, grundet komplikationer i at gennemgå private 

personers økonomiske situation, men er noget der er særdeles essentielt i erhvervslejemål. I 

investeringsejendomme med erhvervslejemål, kan det være relevant at undersøge lejers økonomiske forhold 

ved eventuelt at anvende oplysninger fra tidligere års årsrapporter. Dette vil som regel have en mindre effekt 

for lejemål, med en central beliggenhed (Colliers Markedsrapport, 2019). Opstår der tvivl om lejers evne til at 

overholde sine forpligtelser, vil dette dermed have en direkte effekt på diskonteringsrenten.  

 

Risikofri rente 

Samfundets generelle renteniveau, har også indflydelse på fastsættelsen, da denne er et udtryk for hvad en 

investor ville kunne opnå ved en alternativ investering. Der anvendes oftest renten på en 10-årig 

statsobligation. Et eventuelt fald i den risikofri rente vil eksempelvis medvirke til en lavere afkastgrav. 

 

Inflation og makroøkonomiske forhold 

Afslutningsvist er makroøkonomiske forhold ligeledes afgørende for diskonteringsrenten. Risikoen for 

eksempelvis tomgang og svag lejer bonitet stiger og falder sammen med den generelle samfundskonjunktur. 

Inflation skal ligeledes indgå i diskonteringsrenten i DCF-modellen. 

 

Trin 3. Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag: 

Såfremt foregående trin er gennemført og der er fastsat en diskonteringsrente, skal denne nu anvendes til 

tilbagediskonteringen af de frie cash flows fra trin 1 til nutidsværdien dvs. år 0. 

 

Trin 4. Bestemmelse af terminalværdi: 

Budgetperioden afsluttes med et terminal år, og såfremt der anvendes en 10-årig budgetperiode, vil 

terminalåret være år 11. Værdien af de frie cash flows antages at være konstante i terminalåret, og er dermed 
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et udtryk for ejendommens normalår. Cash flowet i terminal året bør hermed illustrere ejendommens 

gennemsnitlige cash flows efter budgetperioden og hermed afspejle ejendommens “evige cash flow”.  

 

Ad Ejendomsforeningens Danmarks udgivelse fremgår det at den tilbagediskonteret terminalværdi udgør 

mellem 40-60% af ejendommens samlede værdi, hvorfor dette anses som en central del af DCF-modellen 

(Ejendomsforeningen Danmark, 2006, p. 12). 

 

Trin 5. Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag: 

I trin 5 tilbagediskonteres terminalværdien til opgørelsestidspunktet. Hermed beregnes nutidsværdien  

 

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

værdier: 

Afslutningsvist summeres de tilbagediskonteret frie cash flows med den tilbagediskonteret terminalværdi for 

at beregne ejendommens værdi. 

 

2.4.2.2 Normalindtjeningsmodellen 
Normalindtjeningsmodellen eller den afkastbaseret model defineres i finanstilsynets Bekendtgørelse om 

finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds- mæglerselskaber m.fl. under bilag 9. I definitionen opgøres 

dagsværdien i tre faser: 

 

§ Fase 1: Opgørelse af ejendommens driftsafkast  

§ Fase 2: Fastsættelse af ejendommens forrentningskrav  

§ Fase 3: Eventuel korrektion af dagsværdien 

 

Fase 1. Opgørelse af ejendommens driftsafkast: 

Måden hvorpå ejendommens driftsafkast opgøres er ved at fratrække ejendommens omkostninger med 

indtægterne, som vist nedenfor.  

 

      + Lejeindtægter fra indgåede lejekontrakter 
      + Eventuelle u udlejede arealers skønnet markedsleje 
      +/- En eventuel markedsleje regulering 

- Driftsomkostninger 
- Vedligeholdelsesomkostninger 
- Administrationsomkostninger 
- Ejendomsskatter og afgifter 
- Andre omkostninger 

      = Driftsafkast 
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Lejeindtægten fra indgåede kontrakter skal baseres på den faktiske kommende lejeindtægt i en periode på 12 

måneder. Har ejendommen eksempelvis lejeaftaler hvor den faktiske leje afviger +/- 10% fra markedslejen, 

skal markedslejen anvendes medmindre der er indgået særlige kontraktlige lejeforhold. Markedslejen bør 

reflektere genudlejningsværdien for det bestemte lejemål under de pågældende markedsforhold på 

opgørelsestidspunktet. Måtte ejendommen have u udlejede arealer eller have arealer ejer selv anvender, skal 

den skønnet markedsleje ligeledes benyttes for disse. Dernæst skal omkostninger til administration, drift og 

vedligeholdelse samt ejendomsskatter og afgifterne fratrækkes lejeindtægterne for at driftsafkastet kan 

udregnes. Eventuelle prioritetsrenter må ikke indgå under ejendommens omkostninger (Ejendomsforeningen 

Danmark, 2006). 

 

Fase 2. Fastsættelse af ejendommens afkastkrav: 

Afkastkravet i normalindtjeningsmetoden fastsættes som DCF-modellen, ud fra den risikofrie rente og en 

risikopræmie. Disse risici er tilsvarende dem der anvendes til bestemmelsen af diskonteringsrenten, dette er 

yderlig omtalt i afsnit 2.1.4.2 under trin 2 om DCF-modellen, hvorfor dette ikke gennemgås i følgende afsnit. 

Den væsentligste forskel på diskonteringsrenten i DCF-modellen og afkastkravet i normalindtjeningsmetoden, 

som tidligere nævnt, er at DCF-modellens cashflows indekseres og at der inkluderes inflation i beregningen.  

 

Såfremt afkastkravet er fastlagt, kan værdien beregnes ved at dividere nettodriftsresultatet med afkastkravet, 

for at således at beregne den kapitaliseret værdi, der skal anvendes til fase 3.   

 

Fase 3. Eventuel korrektion af dagsværdien: 

I den afsluttende fase korrigeres ejendommens dagsværdi med tillæg og fradrag for særlige forhold. Det er 

muligt at få fradrag for eksempelvis uudlejede arealer, mindre lejeindtægter, udskudt vedligeholdelsesarbejde, 

nødvendige udgifter til indretning. Der er tillæg for mer leje samt kapitalværdien af afkastet på indestående 

deposita og forudbetalinger. 

 

Hvis ejendommens normaliseret dagsværdi er korrigeret for eventuelle tillæg og fradrag kan 

investeringsejendommens dagsværdi beregnes.  
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2.4.2.3 Ekstern valuarvurdering 
Virksomheder har mulighed for at anvende en ekstern vurderingsmand til værdiansættelsen af 

investeringsejendomme. Der er i årsregnskabsloven ikke krav om anvendelsen af en ekstern valuar til 

opgørelse af dagsværdien af investeringsejendommene, men ad RVL 15.7.3 og IAS 40 afsnit 75, bør der 

oplyses om hvilke dagsværdier der måles ved anvendelsen af en ekstern vurderingsmand. Der bør som 

udgangspunkt oplyses om hvorvidt virksomheden anvender en ekstern valuar eller ej, dette bør oplyses i 

årsrapportens afsnit om anvendt regnskabspraksis. 

 

Ledelsen har forsat ansvaret for at dagsværdiberegningen baseres på de korrekte forudsætninger, det er derfor 

et krav at ledelsen har indsigt i den eksterne valuars beregningsgrundlag (Johansen, 2016).  

 

2.4.2.4 Multiplier 
Multiplier er en værdiansættelsesmetode hvor prisen pr. m2 anvendes, og hvor værdien opgøres ud fra en 

tilsvarende ejendom. I Regnskabsvejledningen 15.3.7, er det angivet at denne værdiansættelsesmetode ikke 

kan anvendes enkeltstående, men bør snarere bruges som en sekundær model og fornuft kontrol, der 

underbygger værdien opgjort ved DCF-modellen eller normalindtjeningsmodellen.  

 

2.4.2.5 Oplysninger værdiansættelsesmodeller 
Med udgangspunkt i foregående afsnit, vil dette afsnit undersøge hvorvidt oplysningskravet ændrer sig ud fra 

hvilken værdiansættelsesmodel der anvendes til opgørelsen af dagsværdien. Det fremgår af bemærkningerne 

til årsregnskabsloven at der differentieres mellem de nødvendige oplysninger baseret på hvilken 

værdiansættelsesmodel der anvendes. 

Det fremgår af revisionshusenes vejledninger og Torben Johansens udgivelse at der ved anvendelsen af DCF-

modellen kan oplyses om følgende forhold: 

§ Diskonteringsrenten 

§ Den forventede inflation 

§ Den forventede tomgang 

§ Forventede ændringer i huslejeniveauet 

§ Forventede vedligeholdelse/renoveringsomkostninger 

§ Fremtidig udlejningsprocent 

§ Terminalværdi 

§ Diskonteringsperioden 
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Heraf må det forventes at være særligt relevant at oplyse om diskonteringsrenten samt inflation samt de årlige 

korrektioner for eventuel tomgang eller forventede ændringer i indtægter eller omkostninger.  

Særligt for den afkastbaseret model kan oplysninger om følgende være relevante:  

§ Afkastkrav 

§ Årligt driftsafkast 

§ Årlig lejeindtægt 

§ Årlige omkostninger 

§ Udlejningsprocent 

§ Oplysninger om eventuelle korrektioner for eksempelvis tomgang mm. 

Fælles for begge værdiansættelsesmodeller er oplysninger tilknyttet fastsættelsen af det anvendte afkastkrav, 

dette kan være oplysninger relevante i beskrivelsen af ejendommens specifikke karakteristika, herunder 

eksempelvis oplysninger om: 

§ Beliggenhed 

§ Type 

§ Størrelse 

§ Tilstand 

§ Følsomhed 
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2.5 Hypotese opsamling 
Løbende i udarbejdelsen af analysen er følgende hypoteser fremkommet. Nedenstående oplistning medtages 

for at give læser et indledende overblik over de hypoteser der vil anvendes i kombination med delspørgsmålene 

til bevarelsen af afhandlingens problemformulering. 

Hypotese 1: 

På trods af anbefalingerne om anvendelsen af DCF-modellen til opgørelse af dagsværdien, 

anvender flere virksomheder at beregne værdien ved brugen af den afkastbaseret model. 

Hypotese 2: 

Valget af revisor har indflydelse på oplysningsgraden i årsrapporten. Såfremt virksomheden ikke 

anvender en revisor fra et større anerkendt revisionsselskab, vil mængden af oplysninger være 

begrænset. Herunder forventes det at årsrapporter udarbejdet af et specifikt revisionshus følger 

egne anbefalinger. 

Hypotese 3: 

Det anbefales at både B og C virksomheder medtager oplysninger om usikkerhed ved indregning 

og måling, hvorfor de fleste B-virksomheder tilvælger at oplyse om disse forhold i 

ledelsesberetningen. 

Hypotese 4: 

Der er ikke krav om at inkluderer en anlægsnote i årsrapporten, såfremt virksomheden 

klassificeres i regnskabsklasse B. RVL anbefaler brugen af en anlægsnote, hvorfor B-virksomheder 

vælger at medtage denne.  

Hypotese 5: 

Af centrale forudsætninger anbefales det særligt at oplyse om afkastkrav, beliggenhed, type og 

følsomhed hvorfor dette hyppigt oplyses hyppigt af virksomheder med investeringsejendomme 

opgjort til dagsværdier. 

Hypotese 6: 

Anvendelsen af en ekstern valuar til vurdering af investeringsejendomme tilfører 

dagsværdimålingen troværdighed, hvorfor dette hyppigt anvendes af virksomheder. 
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2.6 Delkonklusion teori 
Nærværende afsnit har til formål at opsummere de væsentligste forhold der er afdækket i foregående kapitel.  

Det fremgik af begrebsrammens første niveau at årsregnskabet skal udarbejdes så denne støtter 

regnskabsbrugeren i deres økonomiske beslutninger, for at opfylde brugernes informationsbehov. I 

årsregnskabsloven differentieres mellem tre overordnet beslutningsopgaver der inddeles under 

regnskabsbrugernes ressourceallokering, regnskabsbrugerens forvaltningsinteresse og virksomhedens 

ressourcefordeling. Det var yderligere en forudsætning at årsregnskabet skal oplyse om forhold, der normalt 

er relevante for regnskabsbruger og at oplysninger skal være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbruger 

normalt forventer. Af begrebsrammens andet niveau redegøres for de kvalitative egenskaber finansiel 

information bør indeholde for at skabe størst mulig nytteværdi for regnskabsbruger. Heraf fremgår det særligt 

at nytteværdien skabes i kombinationen af relevant og valid information.  

Regnskabsbrugeren defineres i årsregnskabsloven § 12, som “... De omhandlede regnskabsbrugere er 

personer, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder m.v., hvis økonomiske 

beslutninger normalt må forventes at blive påvirket af en årsrapport, herunder nuværende og 

mulige virksomhedsdeltagere, kreditorer, medarbejdere, kunder, alliancepartnere, 

lokalsamfundet samt tilskudsgivende og fiskale myndigheder.”  

Regnskabsbrugeren af årsrapporter med investeringsejendomme målt til dagsværdi afgrænses til; Investorer, 

ansatte, långivere, samarbejdspartnere, lejerne og offentlige myndigheder. Den primære regnskabsbruger 

konkluderes heraf som værende långiver, i form af banker eller andre kreditvurderingsbureauer. Ved at 

definere regnskabsbruger dannes rammen for analysens overordnet perspektiv, med henblik på at vurdere 

oplysningernes nytteværdi for regnskabsbruger. 

 

Investeringsejendomme defineres i regnskabsvejledningen 15.2.1 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 driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg”. 

Definitionen på en investeringsejendom er betinget af formålet, af at opnå afkast på den investerede kapital 

ved løbende kapitalafkast ved udlejning eller kapitalgevinst ved et fremtidigt salg grundet stigninger i 

ejendommens værdi. Investeringsejendomme skal ved første indregning måles til kostprisen jf. ÅRL § 36. Ved 

efterfølgende måling er det frivilligt hvorvidt investeringsejendommene opgøres til dagsværdi efter 

bestemmelserne i ÅRL § 38, hvor værdireguleringen sker hen over resultatopgørelsen eller ÅRL § 41, med 

opskrivning over egenkapitalen. Det fremgår af kommentarerne til årsregnskabsloven at IAS 40 kan anvendes 

som direkte fortolkningsgrundlag til bestemmelserne i ÅRL § 38. Anvendes bestemmelserne i ÅRL § 38 skal 

investeringsejendommen opgøres til dagsværdi. Værdien af investeringsejendomme skal revurderes årligt, 

hvor den årlige værdi regulering skal indregnes i resultatopgørelsen.  
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Danske B og C virksomheder er underlagt visse krav til præsentationen og de oplysninger der bør fremgå af 

årsregnskabet. Det fremgår af årsregnskabsloven at årsrapportens ledelsesberetning skal indeholde de 

grundlæggende krav jævnfør ÅRL § 76a. Heraf fremgår det at B-virksomheder skal indeholde oplysninger om 

virksomhedens væsentligste aktiviteter og eventuelle væsentlige ændringer i aktiviteter. C-virksomheder 

underlagt yderligere krav ad ÅRL § 99, om eksempelvis inkluderingen af et selvstændigt afsnit om usikkerhed 

ved indregning og måling.  

I afsnittet om den anvendte regnskabspraksis skal virksomhederne redegøre for de anvendte 

indregningsmetoder og målegrundlag. For investeringsejendomme målt og indregnet efter bestemmelserne i 

ÅRL § 38, er det et krav om at vedlægge oplysninger vedrørende den anvendte værdiansættelsesmetode og 

dagsværdien. 

Jævnfør ÅRL § 88, er det et krav at inkludere en anlægsnote for virksomhedens investeringsejendomme i C-

virksomheder. Ad anlægsnoten bør fremgå årets til- og afgange samt eventuelle værdireguleringer i 

dagsværdien på virksomhedens investeringsejendomme. Der er i årsregnskabsloven ikke krav om 

inkluderingen af en anlægsnote i B-virksomheder. Til trods for at der ikke er et krav om at vedlægge en 

anlægsnote i B-virksomheders årsrapporter, anbefales det i RVL 15.7.4 at B-virksomheder ligeledes medtager 

denne. 

Anvendes bestemmelserne for indregning og måling af investeringsejendomme i ÅRL § 38, er virksomheden 

underlagt notekravet i ÅRL § 58a. Notekravet indeholder et krav om oplysninger om de centrale 

forudsætninger, såfremt aktiver eller forpligtelser måles til dagsværdi. Af anbefalinger til centrale 

forudsætninger fra anbefaler BDO, Deloitte, EY og PWC eksempelvis: 

§ Beliggenhed 

§ Type 

§ Størrelse 

§ Følsomhedsanalyse 

§ Tomgang herunder udlejningsprocent 

§ Vedligeholdelsesomkostninger 

§ Anvendelsen af ekstern valuar 

Listen er ikke udtømmende, hvorfor der henvises til afsnit 2.3.2.3, for flere eksempler på centrale 

forudsætninger. De nødvendige oplysninger veksler baseret på måden hvorpå dagsværdien opgøres. Det 

fremgik af dagsværdihierarkiet i ÅRL § 37 at dagsværdien opgøres ud fra tilgængelige oplysninger om aktivet 

i det omkringliggende marked, der er tilstedeværende ved målingen. Det vurderes at investeringsejendomme 

primært måles efter niveau 3 og 4 for årsregnskabsloven og niveau 3 for IFRS 13. Dette betyder at dagsværdien 

som udgangspunkt opgøres ved en beregning af kapitalværdi ved anvendelsen af anerkendte 

værdiansættelsesmetoder- og teknikker.  
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Af IFRS 13 fremgår det at der ved investeringsejendomme der måles til dagsværdi i niveau 3, skal oplyses om:  

§ Aktivets stand 

§ Placering 

§ Anvendt værdiansættelsesmetode 

§ Oplysninger om følsomhed.  

Til beregningen af dagsværdien anbefales anvendelsen af DCF-modellen eller den afkastbaseret 

model/normalindtjeningsmodellen. For eksempler på centrale forudsætninger ved anvendelsen af 

værdiansættelsesmodellerne henvises til afsnit 2.4.2.5. 
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3.0 Analyse 
Nærværende kapitel indeholder undersøgelsens analytiske del. Analysens primære formål er at undersøge 

hvordan danske B og C virksomheder måler og præsentere investeringsejendomme til dagsværdi efter 

bestemmelserne i ÅRL § 38. Analysen udarbejdes som en empirisk undersøgelse, for at få et indblik i det 

nuværende oplysningsniveau i årsrapporten og herunder diskutere nytteværdien af oplysningerne set fra 

regnskabsbrugers perspektiv. Den empiriske undersøgelse baseres på en tilfældig stikprøve udvælgelse af 

virksomheder der indregner og måler investeringsejendomme til dagsværdi, hvorfor der forud for analysen 

redegøres for datagrundlaget hvoraf stikprøven udvælges fra. Der vil tilsvarende i afsnit 3.2 redegøres for de 

stikprøvekriterier anvendt specifikt til udvælgelsen af stikprøven. Analyseresultaterne der fremkommer af 

stikprøven testes mod de udarbejdet hypoteser, med henblik på at kunne af- eller bekræfte disse. 

3.1 Datagrundlag 
Dette afsnit udarbejdes med henblik på at definere og begrunde de udvalgte søgningskriterier, som anvendes 

til at afgræsningen af analysens datagrundlag. Til indsamling af det kvantitative data i danske B og C 

virksomheders årsrapporter anvendes Bisnodes. 

Datasøgningen afgrænses indledningsvist til udelukkende at inkludere virksomheder med specifikke 

branchekoder. Årsagen til dette er at afgrænse datagrundlaget til at indeholde virksomheder, hvor den 

primære aktivitet består af investeringsejendomme. Udvælgelsen af datagrundlaget, øger sandsynligheden for 

at årsrapporterne der udvælges i stikprøven, er relevante for nærværende undersøgelses analyse. Formålet 

med analysen er grundlæggende at give en indikation på den nuværende status på oplysningsniveauet i 

årsrapporter fra danske B og C virksomheders med investeringsejendomme målt til dagsværdi. 

Datagrundlaget afgrænses derfor til at omfatte virksomheder, med primæraktivitet i en af følgende brancher: 

- 682040: Udlejning af erhvervsejendomme,  

- 682030: Anden udlejning af bolig 

- 643030: Investeringsselskaber 

Dette udgør samlet en population på 14.701 virksomheder. Der afgrænses i virksomhedsform således dette 

begrænses til at medtage aktieselskaber A/S samt anpartsselskaber ApS, dette reducerer 

populationen med 931 og datagrundlaget omfatter herefter samlet 13.770 virksomheder.  

Til sidst defineres det i søgningskriterierne at der kun inkluderes virksomheder med >= 30.000.000 mio. 

i materielle anlægsaktiver. Søgekriterierne afgrænses hermed yderligere for at reducere 

datagrundlaget, samt at afgrænse fra inddragelsen af virksomheder med enkelte og få eller mindre ejendomme. 

Disse kriterier begrænser det samlet datagrundlag, således dette udgør en datamængde på 1939 

virksomheder. 
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Jævnfør ovenstående søgningskriterier, eksporteres de rå data til Excel, hvor følgende data vil fremgå om 

virksomhederne: 

§ Virksomhedsnavn 

§ Branchekode 

§ Virksomhedsform 

§ Revisionsforbindelse 

§ Årets resultat 

§ Aktiver i alt 

§ Materielle anlægsaktiver 

§ Egenkapital 

§ Langfristet gæld til realkreditinstitutter 

 

Af de 1939 virksomheder er 830 reklamebeskyttet, hvilket resulterer i et samlet dataudtræk på 1109 

virksomheder.  

3.2 Udvalgskriterier stikprøve 
Ad ovenstående datagrundlag på 1109 afgrænses stikprøvestørrelsen til 55, hvilket udgør en 

stikprøvestørrelse på ca. 5% af den samlet population. Stikprøvestørrelsen er afgrænset således denne 

repræsenterer et præsentabelt udsnit af den samlet datamængde, med forbehold tilgængelig tid og ressourcer. 

Indsamling af oplysninger i årsrapporter, er mere tidskrævende og ressourcekrævende end indsamlingen af rå 

data eksempelvis i form af nøgletal, hvorfor der udvælges en stikprøve og ikke testes på den samlet 

datamængde. 

 

De eksporteret rå-data segmenteres efter gældsandelen af den langfristet gæld til realkreditinstitutter i forhold 

til den samlet balancesum. Efter opdelingen af gældsandelens størrelse udvælges der ved tilfældig udvælgelse 

55 virksomheder. Stikprøveudvælgelsen foretages ved en tilfældig udvælgelse af virksomheder med en 

gældsandel <50% og hvoraf andelen af investeringsejendommene overstiger 80% af den samlet balancesum. 

Stikprøvekriterierne vælges at afgrænses på denne måde, grundet en forøget forventning til oplysningsgraden 

i årsrapporterne hos virksomheder der har investeringsejendomme som hovedaktivitet og med gældsandel 

over 50%. Efter denne afgrænsning oplistes det samlet datagrundlag af virksomheder der opfylder kriterierne 

og heraf foretages en tilfældig udvælgelse indtil stikprøven består af 55 virksomheder, der anvender 

dagsværdier efter ÅRL § 38. Hvis en virksomhed ikke har investeringsejendomme eller anvender kostpris vil 

disse ikke medtages i følgende analyse. 

De tilfældigt udvalgte virksomheder undersøges ved en gennemgang af det senest aflagte årsregnskab, hvor 

årsrapportens oplysninger og resultater noteres i et Excel ark til yderlig behandling. Ad Excel arket vil fremgå 
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selskabets navn, den samlet balancesum, egenkapitalen, årets resultat, investeringsejendommens andel af 

balancesummen samt den langfristet gæld til realkreditinstitutternes andel af balancesummen. Der henvises 

til bilag nr. 1 og 2 for en oversigt over analysen. 

Det bør herunder noteres at forudgående udvælgelse af datagrundlag og stikprøve indeholder en naturlig bias. 

Der fremkommer bias i udvælgelsen af datagrundlaget, fordi der afgrænses til branchekoder med 

hovedaktiviteter knyttet til investeringsejendomme. Virksomheder med enkelte investeringsejendomme eller 

anden hovedaktivitet, inkluderes ikke i datagrundlaget og afgrænses ved valget af branchekoder. Denne 

afgrænsning er valgt da det i søgningskriterierne ikke var muligt at afgrænse til udelukkende at inkludere 

virksomheder med investeringsejendomme. Branchekoderne anvendes derfor til at begrænse datamængden 

til selskaber med en primær aktivitet der efter egen vurdering øger sandsynligheden for at de tilfældigt 

udvalgte virksomheder har investeringsejendomme indregnet til dagsværdi efter ÅRL § 38. Der er i stikprøven 

afgrænset til selskaber med en langfristet gældandel der overstiger 50% af den samlet balancesum, med ønsket 

om at udvælge virksomheder hvoraf der er større sandsynlighed for oplysninger. Der afgrænses yderligere til 

virksomheder hvor materielle anlægsaktiver udgør <80% af balancesummen. Heraf bør det overvejes hvordan 

dette påvirker oplysningsgraden i årsrapporten, særligt om dette medvirker til en øget grad af oplysninger set 

i sammenligning med andre virksomheder med lavere gældandel eller hvor investeringsejendommene ikke 

udgør den primære aktivitet. 

3.3 Analyse af oplysninger 
Nærværende analyse udarbejdes på baggrund af forudgående beskrivelse af analysens samlet datagrundlag og 

den udvalgte stikprøve. Stikprøven der anvendes til følgende analyse, er udvalgt efter kriterierne beskrevet i 

foregående afsnit. Forud for analysen redegøres der for stikprøven og dennes fordeling af virksomheder ud fra 

regnskabsklasse, revisionsforbindelser samt den langfristet gældsandel. Der vil løbende i udarbejdelsen af 

analysen reflekteres over effekten grundet denne fordeling på analysens resultater. 

Stikprøvens regnskabsklassefordeling udgøres primært af virksomheder i regnskabsklasse B, heraf aflagde 52 

af de 55 udvalgte virksomheder årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for B-

virksomheder. Af de 52 B-virksomheder valgte 46 af disse at aflægge regnskab efter reglerne for B-

virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for C-virksomheder.  

Ad stikprøven fremgår følgende fordeling af udvalgte virksomheders langfristet gældsandel i forhold til den 

samlet balancesum. Det bør heraf bemærkes at der er en særlig stor repræsentation af virksomheder med en 

gældsandel mellem 50-69%, der samlet udgør 46 af de 55 udvalgte virksomheder. Nedenstående figur 3 

illustrerer denne fordeling. 
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Nedenfor illustrereres stikprøvens regnskabsklassefordeling samt en fordeling af virksomheder, ud fra 

andelen af den langfristet gældsandel i forhold til den samlet balancesum.  

 

Figur 3: Illustration stikprøvefordeling 

Afslutningsvist illustreres stikprøvens fordeling af virksomhedernes revisionsforbindelse samt om revisor har 

udført revision eller udvidet gennemgang af det pågældende årsregnskab. Fordelingen viser en relativ jævn 

fordeling i antallet af udvalgte virksomheder, der benytter revisorer fra EY, Deloitte, BDO, PWC og Beierholm. 

Det fremgår yderligere af årsregnskabernes revisionspåtegningen at en stor del af de udvalgte virksomheder 

har benyttet revisor til at reviderer årsregnskabet og i mindre grad får udført udvidet gennemgang. 

 

Figur 4: Illustration stikprøvefordeling 
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3.3.1 Ledelsesberetning 
Det fremgår af afhandlingens afsnit 2.3.2.1 at ledelsesberetningen for B-virksomheder, som minimum skal 

indeholde en redegørelse for virksomhedens primære aktiviteter. Virksomheder i regnskabsklasse C er 

underlagt yderligere oplysningskrav til ledelsesberetningen som fremgår af ÅRL § 99, herunder oplysninger 

om usikkerhed ved indregning og måling. Ad RVL 15.7.6 anbefales det at både B og C virksomheder oplyser 

om eventuel usikkerhed for indregning og måling. Særligt for investeringsejendomme målt til dagsværdi på 

niveau 3, anbefales det at medtage en redegørelse for følsomheden i afsnittet om usikkerhed ved indregning 

og måling, så regnskabsbruger gives indsigt i effekten af eventuelle ændringer i forudsætningerne.  

Det er nødvendigt at regnskabsbruger får indsigt i oplysningerne i ledelsesberetningen, da oplysninger om 

virksomhedens primære aktiviteter er essentielle i regnskabsbrugers forståelse af virksomheden og dens 

primære forretningsområder. Disse oplysninger er væsentlige at afdække forud for en eventuel 

risikovurdering af virksomheden, da forskellige primære aktiviteter indeholder en højere eller lavere grad af 

risici.  

Stikprøvens fordeling af B-virksomhedernes der oplyser om usikkerhed ved indregning eller måling af 

investeringsejendommene illustreres i nedenstående figur. 

 

Figur 5: Fordeling af B-virksomheder der oplyser om usikkerhed ved indregning og måling i 
ledelsesberetning. 

Af de udvalgte virksomheder i stikprøven fremgår det heraf at 21% af B-virksomhederne oplyser om eventuel 

usikkerhed ved indregningen og måling. Hermed fravælger 79% af stikprøvens B-virksomheder at inkludere 

oplysninger om eventuel usikkerhed ved indregning og måling af investeringsejendommene. Heraf må den 

opstillet hypotese om at B-virksomheder i høj grad vælger at inkludere et selvstændigt afsnit om usikkerheden 

ved indregning og måling afkræftes. Der er i stikprøven ikke virksomheder, der ikke overholder 
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minimumskravene for indholdet i ledelsesberetningen og alle de udvalgte virksomhedernes formår at redegøre 

for virksomhedens primære aktivitet. 

Det er min vurdering at oplysninger om usikkerhed ved målingen og indregningen er særlig relevant, da dette 

giver udtryk for at ledelsen er bekendt med den iboende usikkerhed ved anvendelsen af dagsværdier og den 

anvendte værdiansættelsesmodel. Af særligt gode ledelsesberetninger der i høj grad giver udtryk for en sund 

kritisk indgangsvinkel hos ledelsen ses eksempelvis i Bostad DS 2 ApS, Hovedvejen 9 2600 Glostrup ApS, 

Ejendomsselskabet Søparken Hedensted ApS og Banevingen Ejendomme A/S. Nedenfor fremhæves to 

eksempler på ledelsesberetninger i B-virksomheder. 

I B-virksomheden Bostad DS 2 ApS, der anvender DCF-modellen angives følgende oplysninger: “Selskabets 

investeringsejendomme måles til dagsværdi, som på balancedagen udgør DKK 704,7 mio. 

Dagsværdien opgøres for de enkelte ejendomme på baggrund af en række forudsætninger, 

herunder de enkelte ejendommes budgetterede pengestrømme samt fastsatte 

diskonteringsfaktorer, jf. omtalen heraf i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis. 

Diskonteringsfaktorerne er fastsat, så de vurderes at afspejle markedets aktuelle afkastkrav på 

tilsvarende ejendomme inklusiv forventet inflation. De anvendte diskonteringsfaktorer er 

forbundet med væsentlige regnskabsmæssige skøn. Der henvises til note 5 for yderligere omtale 

heraf.”(Bostad DS 2 ApS) 

I B-virksomheden Ejendomsselskabet Søparken Hedensted ApS, der anvender den afkastbaseret model 

fremgår: “Investeringsejendomme er indregnet og målt ud fra en afkastbaseret model. Den 

anvendte afkastprocent for 2019 er 4,70% (2018: 4,70%). Ændringer i afkastkrav har væsentlig 

indvirkning på værdiansættelsen af investeringsejendommene. Til illustration af følsomheden af 

afkastkrav henvises til tabel opstillet i note 4, idet det samtidig bemærkes, at værdiansættelsen ud 

fra en afkastbaseret beregning ikke står alene, men ejendommen vurderes i forhold til 

markedet.”(Søparken Hedensted ApS) 

I begge ovenstående eksempler giver ledelsen udtryk for at være bekendte med den iboende usikkerhed ved 

anvendelsen af dagsværdier. Det modsatte giver sig til udtryk i virksomheden Søndergade 56 ApS, hvor der i 

ledelsesberetningen udelukkende fremgår:  

“Selskabet har i regnskabsåret ikke været påvirket af usikkerhed ved indregning og måling”. 

(Søndergade 56 ApS) 

Virksomheden anvender dagsværdier og benytter den afkastbaseret model, hvorfor der altid vil være en 

iboende usikkerhed ved indregning og måling. Såfremt virksomheder ikke inkluderer oplysninger om dette, 

må det vurderes at føre til øget tvivl for regnskabsbruger om ledelsens forståelse for anvendelsen af 

dagsværdier.  
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Enkelte virksomheder oplyser om visse centrale forudsætninger for investeringsejendomme i 

ledelsesberetningen fremfor i noterne. Dette ses eksempelvis i BLS Ejendomme 1 ApS, hvor der i 

ledelsesberetningen oplyses om anvendt afkastkrav, beliggenhed og type. Dette fremgår herimod ikke af 

noterne for investeringsejendomme. Årsregnskabets indhold og struktur er bistået af revisor, hvor det 

tilsvarende fremgår af revisionspåtegningen at ledelsesberetningen indeholder de nødvendige oplysninger, 

hvorfor det må antages at revisors ansvar i denne forbindelse ikke er opfyldt. 

Ad stikprøven fremgår det at en lille del af virksomhederne inddrager oplysninger vedrørende usikkerhed i 

afsnittet om udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold. Eksempelvis BJJ – Hjortsø ApS, der ikke har en 

specifikt afsnit om usikkerhed men derimod oplyser om usikkerheden ved anvendelsen af den anvendte 

værdiansættelsesmodel samt følsomheden i dagsværdierne i afsnittet om udviklingen i selskabets aktiviteter 

og økonomiske forhold. Der vil dermed være visse af stikprøvens virksomheder, der oplyser om eventuel 

usikkerhed forbundet med indregningen og målingen, men der ikke har et selvstændigt afsnit om dette. 

3.3.2 Anvendt regnskabspraksis 
Afsnittet om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten skal indeholde en retvisende redegørelse så 

regnskabsbruger får de nødvendige oplysninger til at vurdere virksomhedens anvendte regnskabspraksis. 

Oplysningerne i den anvendte praksis havde jævnfør analysen fra DAMVAD en højere anvendelsesgrad, hvis 

virksomheden havde skiftet regnskabspraksis fra tidligere år. Ad ÅRL § 53, stk. 2. A.  og RVL 15.7.1 angives 

det at virksomheder med investeringsejendomme der måles og indregnes efter bestemmelserne i ÅRL § 38, 

skal oplyse om de anvendte værdiansættelsesmetoder. Det skal også fremgå hvilke bestemmelser 

årsregnskabet er aflagt efter, fordelingen heraf fremgår af figur 3. Af stikprøvens udvalgte virksomheder 

oplyste alle indledningsvist om regnskabsklasse i afsnittet om anvendt regnskabspraksis.  

Ad de udvalgte årsrapporter er der 2 ud af 55 der ikke oplyser om den anvendte værdiansættelsesmodel. 

Udover de to er der virksomheder med en meget begrænset tilgang til beskrivelsen af den anvendte 

regnskabspraksis. Af virksomheder med begrænset oplysninger om den anvendte værdiansættelsesmodel, 

fremhæves særligt virksomhederne Ved Stranden 5 ApS og Boligforeningen Midtbyen ApS, der begge oplyser 

at “Dagsværdien opgøres på baggrund af de forventede fremtidige pengestrømme for 

investeringsejendomme.”, Heraf fremgår det hermed ikke hvilken værdiansættelsesmodel der anvendes, 

ens for disse virksomheder er revisionen af årsregnskabet er foretaget af EY Aalborg.  

De eneste virksomheder hvor der i anvendt regnskabspraksis ikke oplyses andet end at beregningen af værdien 

opgøres ud fra dagsværdier er virksomhederne Lindtofte Ejendomme ApS og Heimstaden Blackberry B A/S. 

Her angives blot at efterfølgende måling gøres ved anvendelsen af dagsværdier. Denne beskrivelse vurderes 

mangelfuld, da regnskabsbruger ikke får indsigt i den anvendte regnskabspraksis vedrørende den benyttet 

værdiansættelsesmode. Begge virksomhederne har modtaget revision af årsregnskabet. 



Side 50 af 76 
 

Det er min egen vurdering at regnskabsbrugers nytteværdi forringes såfremt afsnittet indeholder en 

unødvendig kompleksitet i beskrivelserne af den anvendte regnskabspraksis. Nytteværdien skabes i høj grad 

for bruger når afsnittet udarbejdes med relevant og nødvendig information. 

3.3.2.1 Værdiansættelsesmodel 

Valget af værdiansættelsesmodel til opgørelsen af dagsværdierne er frivillig. Af regnskabsvejledningen 

anbefales anvendelsen af DCF-modellen og at benyttelsen af den afkastbaseret model/normalindtjenings 

modellen bør begrænses til situationer hvor ledelsen vurderer at værdien kan opgøres troværdigt ud fra denne 

fremgangsmåde. Dette er eksempelvis såfremt driftsafkastet forventes stabilt fremadrettet uden større 

udsving. I IFRS 13 om dagsværdi defineres ikke at anvendelsen bør begrænses til en specifik model, men 

snarere at virksomheden bør vælge den mest hensigtsmæssige metode til opgørelsen af værdien, ud fra 

tilgængelig data. 

En stor andel af stikprøvens udvalgte virksomheder anvendte den afkastbaseret model også kendt som 

normalindtjeningsmodellen. Af de 55 virksomheder anvendte 46 den afkastbaseret model, hvoraf kun 6 af 

virksomhederne opgjorde værdien efter DCF-modellen. Hertil var der yderligere 2 virksomheder hvor 

dagsværdien udgjordes af den realiseret salgspris, der begge var foretaget det pågældende år. Fordelingen 

illustreres i figuren nedenfor. 

 

Figur 6: Fordeling over anvendelsen af værdiansættelsesmodel. 

Måden hvorpå værdien beregnes i den afkastbaseret model er tidligere beskrevet i afsnit 2.4.2.2, heraf fremgår 

det at værdien beregnes ved at opgøre ejendommens driftsafkast i et normaliseret år med eventuelle 

korrektioner af dagsværdien med fradrag for tomgang, manglende lejeindtægter mm.  

6

46

3

Værdiansættelsesmodel

DCF-modellen Normalindtjeningsmodellen/afkastbaseret Realiseret salgspriser
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Værdien baseres på en forudsætning om at driftsafkastet i år 1 er konstant. Dette adskiller sig fra DCF-

modellen der normalvis anvender en 10-årig budgetperiode. Den afkastbaseret model er dermed ikke på 

samme måde fordelagtig hvis virksomheden ejer investeringsejendomme, hvor de fremadrettede 

udviklingsmuligheder er væsentlige for ejendommens værdi. Ad stikprøven fremgår det at de virksomheder 

der anvender DCF-modellen, indregner årlige pristalsreguleringer af eksempelvis lejestigninger og drift-, 

administrations- og vedligeholdelsesudgifter omkostninger med en fast årlig stigning på 1,5%. Muligheden 

for at indeksere årlige indtægter og omkostninger i værdien, øger usikkerheden ved dagsværdiberegningen, 

grundet den iboende usikkerhed ved anvendelsen af den længere budgetperiode. Grundet denne øget 

usikkerhed må det forventes at regnskabsbrugers har et øget behov for oplysninger om de centrale 

forudsætninger. 

Fordelingen i anvendelsen er overraskende taget overstående anbefalinger i betragtning. Den opstillede 

hypotese om at DCF-modellen er den model der hyppigst anvendes til opgørelsen af dagsværdien må hermed 

afkræftes. Sammenlignes modellerne er den afkastbaseret model mindre kompleks i udarbejdelsen, hvor DCF-

modellen er mere kompleks og dermed også mere ressourcekrævende særligt set i betragtning af at opgørelsen 

af dagsværdierne er en årlig tilbagevendende opgave. Dette vurderes at en af de primære årsager til den 

hyppige anvendelse af den afkastbaseret model, der grundet den simplere fremgangsmåde ikke kræver samme 

ressourcer i udarbejdelsen. Det må antages at det øget ressourcebehov og kompleksitet ved anvendelsen af 

DCF-modellen i høj grad har indflydelse på det samlet antal. Det høje antal virksomheder i regnskabsklasse B 

i stikprøven, forventes også at have været en bidragende faktor i den lave anvendelsesgrad af DCF-modellen. 

3.3.3 Anlægsnote 
Jævnfør ÅRL § 88 skal virksomheder i regnskabsklasse C, udarbejde en anlægsnote for 

investeringsejendomme. Det samme krav er ikke gældende for virksomheder i regnskabsklasse B. 

Regnskabsvejledningen punkt 15.7.4 anbefaler at B-virksomheder vedlægger en anlægsnote, hvor der 

specificeres årets til- og afgange samt eventuelle værdireguleringer. Det anbefales at virksomheder anvender 

anlægsnoten, til tilsvarende at oplyse de tilhørende notekrav i ÅRL § 58a. På denne måde samles den relevante 

information om virksomhedernes investeringsejendomme under et noteafsnit.  

 

I stikprøven indeholdte 50 af B-virksomhedernes årsregnskab en anlægsnote, hvoraf kun 2 af de udvalgte B-

virksomheder ikke inkluderede en anlægsnote. Den høje anvendelsesgrad af anlægsnoten fremgår indirekte i 

fordelingen af B-virksomheder, der tilsvarende vælger at aflægge regnskabet efter bestemmelserne for B men 

med tilvalg fra C-virksomheder. Alle C-virksomhedernes årsregnskaber indeholder jævnfør reglerne en 

anlægsnote. Hermed bekræftes hypotese 4 om at B-virksomheder i høj grad anvender en anlægsnote, på trods 

af der ikke er krav herom.  
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Det vurderes at anlægsnoten tilfører nytteværdi til årsregnskabet, særligt taget i betragtning af den mængde 

tid og ressourcer der anvendes til udarbejdelsen. Det må forventes at såfremt anlægsnoten ikke fremgår direkte 

af årsregnskabet, at der internt af revisor eller virksomheden selv føres kontrol med 

investeringsejendommenes årlige værdiregulering og til- og afgange. Det vurderes derfor at vedlæggelsen af 

anlægsnoten er væsentligt, særligt taget i betragtning af det lave ressourcebehov i angivelsen.  

 

3.3.4 Centrale forudsætninger 
I afsnit 2.3.2.1.3 om centrale forudsætninger fremgik det af ÅRL § 58a, at virksomhederne skal redegøre for 

centrale forudsætninger der er anvendt til dagsværdiberegningen.  

Dagsværdimålingens iboende risici øger nødvendigheden af oplysninger særligt om de centrale 

forudsætninger, der er anvendt ved værdiansættelsen af investeringsejendommene. Ens for undersøgelsens 

udvalgte virksomheder var at den primære aktivitet relaterede sig til investeringsejendomme, og hvor 

investeringsejendomme udgjorde minimum 80% af selskabets samlet balancesum. Ved anvendelsen af 

reglerne efter ÅRL § 38, indregnes den årlige værdiregulering direkte i resultatopgørelsen og den eventuelle 

værdiregulering tilgår løbende de frie reserver. Mindre ændringer i afkastkrav, eller de centrale 

forudsætninger har en væsentlig indflydelse på værdien, hvorfor nytteværdien af oplysningerne vurderes høj.  

Nedenstående figur 7 opsamler fortolkningsbidrag fra de større revisionshuse, med henblik på at danne et 

overblik over hvilke centrale forudsætninger det anbefales at oplyse om i årsrapporten. 

 

Figur 7: Figur over centrale forudsætninger udarbejdet af data fra afsnit 2.3.2.1.3 og 2.4.2.5  

Det fremgår af figur 7 at afkastkravet oplyses af samtlige vejledningsbidrag. Deloitte og BDO vægter angivelsen 

af ejendomsspecifikke oplysninger højt, herunder nævnes af begge oplysninger om ejendommens beliggenhed 

og type. Herimod vægter PWC og EY særligt oplysninger om tomgang, vedligeholdelsesomkostninger. 

Oplysningerne der fremgår af Deloitte og BDO har et højere grad et formål med at oplyse om de 

grundlæggende forudsætninger forbundet med afkastkravets fastsættelse, hvor det af EY og PWC i højere grad 

er oplysninger relevant for forudsætninger for selve værdiansættelsen der angives.  
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Oplysningernes formål var at imødekomme den iboende usikkerhed ved anvendelsen af dagsværdier. 

Informationen gør regnskabsbruger i stand til selvstændigt at kunne vurdere pålideligheden af opgørelsen af 

dagsværdien. Ovenstående vejledningsbidrag viser en bred fortolkningsmulighed af begrebet centrale 

forudsætninger. Følgende afsnit udarbejdes for at undersøge hvilke oplysninger virksomhederne anvender i 

beskrivelsen af de centrale forudsætninger for beregningsgrundlaget for dagsværdien. De centrale 

forudsætninger fremgår af noterne til årsregnskabet. Nedenstående oplistes en oversigt over oplysningsgraden 

af de hyppigst forekomne centrale forudsætninger i de udvalgte virksomheders årsrapporter. 

Generelt (55 virksomheder): 

§ Afkastkrav:   91% 

§ Beliggenhed:   51% 

§ Type:    49% 

§ Størrelse:  22% 

§ Følsomhed:   44% 

§ Anvendelsen af ekstern valuar:  54% 

Ved anvendelsen af den afkastbaseret model (47 virksomheder): 

§ Udlejningsprocent:   12%  

§ Gennemsnitlig årlig leje:  12%  

§ Årlige driftsafkast:   10%  

Ved anvendelsen af DCF-modellen (6 virksomheder): 

§ Pristalsregulering:   66%  

§ Inflation:   50%  

Anvendelsesgraden vil omtales yderligere i følgende afsnit. 
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3.3.4.1 Afkastkrav 

I 49 af 52 virksomheders der anvendte værdiansættelsesmodeller til opgørelsen af dagsværdien, fremgik det 

anvendte afkastkrav af årsrapporten. Fordelingen af årsrapporter der indeholdt en angivelse af det anvendte 

afkastkrav, fremgår i figuren nedenfor.  

 

Figur 8: Fordeling af oplysning om anvendt afkastkrav. 

Af de virksomheder der anvendte den afkastbaseret model, var der 3 af 46 virksomheder der ikke oplyste om 

det anvendte afkastkrav. De seks virksomheder der benyttede DCF-modellen til opgørelsen af dagsværdien, 

oplyste alle om den anvendte diskonteringsrente i årsrapporten. I stikprøven indeholdt enkelte årsrapporter 

opstillingsmæssige fejl, eksempelvis i årsrapporten fra Ejendomsselskabet Danmark af 2017 ApS, at 

afkastkravet ikke fremgik af noterne, men derimod blev angivet i årsregnskabets ledelsesberetning.  

Afkastkravet forekommer i alle de anvendte vejledningsbidrag som en central forudsætning der bør fremgå af 

noterne. Af centrale forudsætninger er dette den oplysning der fremtræder hyppigst i noterne i 

virksomhedernes årsrapporter. Oplysninger om det anvendte afkastkrav er væsentlige for regnskabsbruger, 

da dette giver indblik i den enkelte ejendoms karakteristika. Såfremt virksomheden havde mere end én 

ejendom er det relevant at opgøre de specifikke afkastkrav for hver ejendom, særligt hvis ejendommens 

karakteristika differentierer fra hinanden. Af særligt gode fordelingsoversigter fremhæves især årsrapporterne 

fra Sl Ejendomme ApS og Lkidz ApS og. Heraf anvendte en del af virksomheder med flere ejendomme at angive 

afkastintervallet eller et gennemsnit heraf.  Dette ses i eksempelvis virksomheden BBJ - Hjortsø, der ejer 27 

boligejendomme på Vestsjælland. Her oplyses at der anvendes et afkastkrav mellem 5,7%-13,8%, hvor det 

vægtet gennemsnit udgør 7,10%. 
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Det er her min vurdering at nytteværdien i høj grad skabes for regnskabsbruger, ved angivelsen af det anvendte 

afkastkrav opgives pr. ejendom eller ejendomsgruppe. Oplysningernes nytteværdi forringes ved angivelsen af 

et gennemsnitligt afkastkrav, særligt i tilfælde hvor virksomheden ejer flere ejendomme der adskiller sig 

væsentligt fra hinanden. Nytteværdien falder også for regnskabsbruger desto flere ejendomme virksomheden 

ejer, da gennemsnittet ikke afspejler de enkelte ejendommes afkastkrav men snarere hele porteføljen. Dette 

medvirker til at regnskabsbruger ikke har samme mulighed for selvstændigt at vurderer det anvendte 

afkastkrav, hvorfor det antages at nytteværdien forringes.  

Af virksomheder der anvendte en overskuelig fordeling fremhæves virksomheden SL Ejendomme ApS, der 

oplysninger om afkastkrav specifikt for typen og lokationen på ejendommen. I deres opdelingen fremgår: 

“Følgende afkastkrav er fastsat for de enkelte ejendomstyper: 

- Boligejendomme beliggende i Odense 5,00% 

- Erhvervsejendomme beliggende i Odense 5,00% 

- Boligejendomme beliggende i Nyborg 6-6,50% 

- Erhvervsejendomme beliggende i Nyborg 7,10% 

Det gennemsnitlige afkastkrav udgør 5,58 % pr. 31.12.2019.” (SL Ejendomme ApS) 

Nytteværdien af afkastkravet vurderes tilsvarende at have højere værdi, såfremt der fremgår oplysninger 

tilknyttet til fastsættelsen af denne. Dette er eksempelvis oplysninger om ejendommens beliggenhed og type, 

der sikrer at regnskabsbruger får de nødvendige oplysninger og har mulighed for at vurdere validiteten af det 

anvendte afkastkrav. Oplysninger herom er derfor væsentlige ved både anvendelsen af DCF-modellen og den 

afkastbaseret model/normalindtjeningsmodellen. Hermed får brugerne indblik i de grundlæggende 

forudsætninger for fastsættelsen af afkastkravet. Yderligere oplysninger om eksempelvis ejendommens 

tilstand, ville øge sammenligningsmulighederne. 
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3.3.4.2 Ejendomsspecifikke oplysninger 

Ad nedenstående figur fremgår fordelingen af virksomhederne der har oplyst om ejendommens beliggenhed 

og type. Det fremgår heraf at fordelingen af begge forhold oplyses af ca. 50% af de undersøgte virksomheder. 

Heraf har 22 af de 55 virksomheder oplyst om begge forhold.  

  

Figur 9: Fordeling af oplysninger om beliggenhed og type. 

Typen og beliggenheden på ejendommen har en væsentlig effekt på afkastkravet. Grundet dennes indvirkning 

på afkastkravet må oplysninger om disse forhold betegnes som værende særligt relevante for 

regnskabsbrugerne.  

Ad andre ejendomsspecifikke oplysninger er der i 10 af stikprøvens virksomheder angivet størrelsen på 

ejendommen. Dette kategoriseres særligt af Deloitte som værende en central forudsætning. Væsentligheden 

af denne oplysning må særligt ses i sammenhæng med oplysninger om gennemsnit lejeniveau pr. kvadratmeter 

eller hvor ejendommens værdi opgøres ud fra pr. 

kvadratmeter, dette ses eksempelvis i årsregnskabet 

for Kok & Elert A/S. Såfremt disse oplysninger 

fremgår må det antages at oplysninger om 

ejendommens størrelse er væsentlige for 

regnskabsbruger. Ud fra stikprøven fremgår det at 

10 af 55 virksomheder, angiver størrelsen på 

ejendommen, dette illustreres i figur 10.     
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Set fra regnskabsbrugernes perspektiv, giver oplysninger om beliggenheden, type og størrelse en 

grundlæggende forståelse for det fastsatte afkastkrav og heraf dennes indvirkning på værdien af 

investeringsejendommen. Hvis der oplyses om disse forhold har regnskabsbruger muligheden for selvstændigt 

at kunne vurdere om det fastsatte afkastkrav, stemmer overens med de aktuelle markedsforhold. Dette giver 

regnskabsbruger mulighed for at sammenligne afkastkravet med de opgjorte afkastkrav der fremgår af 

eksterne markedsrapporter vedrørende investeringsejendomme der blandt andet udgives af selskaber som 

Colliers, Nordicals, Estate Media m.fl.  

3.3.4.3 Følsomhed 

Grundet den naturlige usikkerhed ved anvendelsen af dagsværdier, kan virksomheder vælge at udarbejde en 

følsomhedsanalyse af investeringsejendommenes dagsværdi. Ad IFRS 13 fremgik der et krav til 

udarbejdelsen af en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen bør indeholde en opgørelse af hvad eventuelle 

ændringer i afkastkravet vil have af effekt på den opgjorte værdi. Inddragelsen af en følsomhedsanalyse giver 

regnskabsbruger indblik i hvor følsom værdien overfor usikkerhed og eventuelle ændringer i markedet. Ad 

stikprøvens udvalgte virksomheder fremgår det at 24 af de 55 har inkluderet en følsomhedsanalyse, 

fordelingen illustreres i figur 11 nedenfor.  

 

Figur 11: Fordeling af virksomheder der oplyser om følsomhed. 

Der er ikke angivet krav til udarbejdelsen af følsomhedsanalysen, ej heller hvor store ændringer 

virksomhederne bør forhold sig til. Af stikprøvens udvalgte virksomheder fremgik at følsomhedsgraden 

varierede mellem 0,25%-1%, hvor der hyppigst blev anvendt i et interval mellem 0,25%-0,50%. Sjældent blev 

der testet for mere end én ændringssats. Måden hvorpå virksomhederne redegjorde for følsomhed varierede 

imellem anvendelsen af en skriftlig redegørelse og en matrix. Anvendelsen af matrixer ses særligt i 

årsregnskaber udarbejdet af EY, hvor andre revisionshuse ikke benyttede sig af dette og derimod opgjorde 

følsomhedsoplysninger ved en skriftlig redegørelse.  
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Det vurderes at oplysninger om følsomhed er væsentlige for regnskabsbruger, da en eventuel ændring kan 

have stor betydning for ejendommens værdi. Oplysninger om følsomheden giver et indblik i effekterne af 

eventuelle ændringer i afkastkravet, og sender samtidig et signal til regnskabsbruger om at ledelsen er bekendt 

med den naturlige usikkerhed ved fastsættelsen af afkastkravet og hvad eventuelle ændringer har af betydning 

for virksomheden.  

3.3.4.4 Andre oplysninger 

Af andre oplysninger der fremgik af noterne i årsregnskabet, kan eksempelvis nævnes følgende: 

§ Årligt driftsafkast 

§ De årlige lejeindtægter 

§ De årlige driftsomkostninger 

§ Udlejningsprocent af ejendommen 

§ Lejekontraktlige forhold 

§ Værdi pr. m2 

§ Driftsomkostningernes andel af lejeindtægterne 

§ Årlig korrektion som forbehold for tomgang mm.  

§ Forventet inflation 

§ Pristalsregulering 

Ved anvendelsen af den afkastbaseret model oplyste virksomhederne om forhold såsom årligt driftsafkast, 

årlig leje, årlige omkostninger, udlejnings procent, værdi pr. m2 samt lejekontraktlige forhold. Af stikprøven 

fremgår at oplysninger om den gennemsnitlige årlige leje og udlejningsprocenten oplyses i 12% af de 47 

undersøgte virksomheder der anvendte den afkastbaseret model, derudover oplyste 10% af virksomhederne 

om det årlige driftsafkast. En del af virksomhederne oplyser at der ved dagsværdi beregningen forudsættes at 

ejendommen udlejes fuldt, dette skal ses udover de 12% der angav en specifik udlejnings procentdel hvorfor 

det må antages at andelen af virksomhederne der angiver dette er højere. Dertil blev der i enkelte af 

virksomhederne oplyst om lejekontraktlige forhold, herunder eksempelvis opsigelsesperiode.  

Af de virksomheder der anvender DCF-modellen oplyses der særligt om de årlige pristalsreguleringer i %, 

inflation og den anvendte diskonteringsrente. I 3 ud af de 6 virksomheder oplyses inflationsraten separat for 

diskonteringsrenten, der af stikprøven spænder mellem 1,5%-2%. Information om virksomhedens 

inflationsrate er brugbar, da det er en grundlæggende forudsætning i fastsættelsen af diskonteringsrenten. 

Oplysninger om den årlige pristalsregulering der anvendes til udregningen, fremgår i 4 ud af 6 virksomheder. 

Af samtlige årsregnskaber der anvender DCF-modellen, fremgår den anvendte diskonteringsrenten. 

Nytteværdien af disse oplysninger vurderes særlig høj ved anvendelsen af DCF-modellen, da mindre 

ændringer kan føre til store værdiudsving.  
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Ved anvendelsen af begge modeller vil oplysninger om lejekontraktlige forhold vurderes særligt relevante set 

i lyset af Covid-19, særligt hvis virksomheden ejer investeringsejendomme der udlejes til erhvervsmæssige 

formål.  

3.3.5 Anvendelsen af ekstern valuar 
Af afhandlingens afsnit 2.4.2.3 fremgår det at årsregnskabsloven ikke indeholder et krav om at virksomheder 

skal anvende en ekstern valuar til opgørelsen af værdien for investeringsejendomme. Det er frivilligt hvorvidt 

virksomheden ønsker at anvende en ekstern valuar, der bør som udgangspunkt oplyses herom, uanset om 

virksomheden vælger at anvende en ekstern valuar eller ej. Såfremt der anvendes en ekstern valuar, bør det 

jævnfør RVL 15.7.3 angives hvilke dagsværdier der opgøres ved brugen af en ekstern valuar.  

 

Stikprøvens fordeling af virksomheder der tilvalgte anvendelsen af en ekstern valuar fremgår af nedenstående 

figur.  

 

 
Figur 12: Fordeling af anvendelsen af ekstern valuar. 

Af figuren fremgår det at 27% anvender en ekstern valuar til at udføre eller assistere med virksomhedens 

værdiansættelse af investeringsejendommene. Ud fra dette må hypotesen om at virksomheder hyppigt 

anvender en ekstern valuar til vurderingen af investeringsejendomme afkræftes. Det fremgår yderligere at 

46% af de undersøgte virksomheder ikke oplyser om der er anvendt en ekstern valuar eller ej. Ad stikprøven 

oplyses der om hvorvidt der er anvendt en ekstern valuar i 30 ud af de 55 årsregnskaber.  

 

Det fremgår af stikprøven at 7 af de 15 virksomheder der anvender en ekstern valuar, bruger denne til 

fastsættelsen af afkastkravet. I enkelte tilfælde såsom Ejendomsselskabet Nordre Fasanvej, oplyses det at der 

anvendes en ekstern valuar til fastsættelsen af afkastkravet i afsnittet om anvendt regnskabspraksis, men selve 
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afkastkravet fremgår ikke af årsregnskabet. Det vurderes mangelfuldt at afkastkravet ikke oplyses, på trods af 

anvendelsen af en ekstern valuar til fastsættelsen af denne. Dette forringer nytteværdien af oplysningen, og 

medvirker til at værdiansættelsens troværdighed må betvivles af regnskabsbruger. 

 

Anvendelsen af en ekstern vurderingsmand tillægger værdiansættelsen af investeringsejendommene 

troværdighed, og kan i tilfældet af anvendelsen af en anerkendt og veluddannet valuar fungerer som et 

kvalitetsstempel for regnskabsbruger. Det angives sjældent hvem denne valuar i praksis er, ad stikprøven 

fremgår dette kun i én de udvalgte virksomheders årsrapporter. At oplyse regnskabsbruger om hvilken ekstern 

valuar der i praksis anvendes, kunne i visse tilfælde medvirke til at give bruger indblik i valuaren og hermed 

selvstændigt vurdere dennes kompetencer. En angivelse af dette ville dermed give regnskabsbruger en øget 

indsigt, og i visse tilfælde medvirke til en forøget troværdighed af værdiansættelsen. 

3.3.6 Revisors indflydelse på noteoplysninger 
I dette afsnit undersøges fordelingen af virksomheder der modtog assistance med opstilling af årsregnskabet. 

Det forsøges tilsvarende at undersøge hvorvidt der er sammenhæng mellem anvendt revisor og de oplysninger 

der fremgår af noterne om investeringsejendomme i årsregnskabet. Dertil undersøges med særlig fokus på 

revisionsvirksomhederne BDO, Deloitte, EY og PWC om disse følger egne anbefalinger for angivelsen af 

centrale forudsætninger. 

Det forudsættes at virksomheden har modtaget en vis form for assistance med opstillingen af regnskabet, 

såfremt revisors navn fremgår af forsiden på årsrapporten. Ud fra denne forudsætning fremgik det af 

stikprøven at 10 af 55 virksomheder ikke modtog assistance med opstillingen af regnskabet. For at teste 

hvorvidt oplysningsgraden varierer hvis virksomheden selv opstiller årsregnskabet eller modtager assistance 

til dette, undersøges hyppigheden af oplysninger om beliggenhed, type og følsomhed. Fordeling illustreres i 

nedenstående figur. 

 

Figur 13: Oplysningsgrad ved assistance eller egen opstilling af årsregnskabet. 
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Af ovenstående figur fremgår at oplysninger om beliggenhed og type i højere grad fremgår hos de 

virksomheder der modtager assistance med opstillingen af årsregnskabet. Hvoraf det ses at oplysninger om 

følsomhed fremgik i en større andel af virksomheder der selv opstillede regnskabet. Dette kunne give en 

indikation på at oplysningsgraden af visse oplysninger er højere hvis virksomheden modtager assistance med 

opstilling af årsregnskabet.  

Det generelle kvalitetsniveau var ikke hæftet til anvendelsen af en specifik revisor. Det fremgik af stikprøven 

at enkelte årsrapporter fra andre revisionsvirksomheders årsrapporter var af lavere kvalitet end 

gennemsnittet. Dette sås ikke i samme grad hos de større revisionshuse som eksempelvis BDO, Deloitte, EY 

og PWC. Af de andre revisionsvirksomheder i stikprøven har der været enkelte opstillings fejl, hvor enkelte 

virksomheder redegøre for centrale forudsætninger i eksempelvis ledelsesberetningen eller anvendt 

regnskabspraksis fremfor noterne. Heraf fremgår det oftest at større revisionshuse benytter sig af samme 

fremgangsmåde i udarbejdelsen af årsrapporten, hvilket medvirker til højere konsistens i vedlagte beskrivelser 

om eksempelvis den anvendte værdiansættelses model. Fokuseres på selve oplysninger og mængden af disse 

kunne der ikke findes en sammenhæng mellem anvendelsen af de fire store eller de andre revisions, dette 

varierede i højere grad baseret på selve revisionshuset. 

Af de virksomheder der anvendte BDO, som revisionsfirma fremgår det at særligt oplysning om afkastkravet, 

beliggenheden og typen fremgår konsistens på tværs af årsrapporterne, på trods af en enkel hvoraf 

beliggenheden ikke fremgår. Dette viser at BDO i høj grad følger egne anbefalinger til de centrale 

forudsætninger. Alle virksomheder der har anvendt BDO, har modtaget assistance med opstillingen af 

årsregnskabet. Værdien opgøres i alle årsregnskaberne ved anvendelsen af den afkastbaseret model. Der 

fremgår oplysninger om følsomhed i 2 af 6 årsrapporter. 

 

I de virksomheder hvor Deloitte var tilknyttet, som revisor blev der oplyst om afkastkravet i alle virksomheder 

der anvendte værdiansættelsesmodeller til opgørelsen af dagsværdien. Dertil indeholdt 7 ud af 10 

årsrapporter oplysninger om følsomheden ved ændringer i afkastkravet. Af de 10 virksomheder modtog 7 af 

dem assistance til opstilling af årsregnskabet. Tages der udgangspunkt i disse virksomheder fremgår 

ejendommens beliggenhed i 5 af 7 årsrapporter, hvor ejendommens type oplyses af 6 af 7 virksomheder. 

Ejendommens størrelsen oplyses samtidig i 6 af 7 årsrapporter. Dermed må det vurderes at Deloitte også i høj 

grad følger egne anbefalinger. Særligt for årsrapporter revideret af Deloitte var oplysninger om 

lejekontraktlige forhold.  

 

Virksomheder der anvendte EY, som revisionsfirma indeholdt alle minimumskravet til angivelsen af 

afkastkravet. Særligt for EY var anbefalingerne om centrale forudsætninger for værdiansættelsesmodellen. 

Oplysninger om størrelsen fremgik kun af én af årsrapporterne. Følsomhed fremgik i 2/3 dele af 

årsrapporterne.  
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Virksomheder med ejendomme værdiansat efter DCF-modellen indeholdt i begge af årsrapporterne 

oplysninger om en årlig prisregulering og inflation. Af de 9 årsrapporter fremgår det om der er anvendt ekstern 

valuar i 2 af disse, i begge disse tilfælde var der anvendt en valuar, det må heraf kunne antages at der ikke 

oplyses om dette såfremt der ikke anvendes en.  

 

Til sidst blev årsrapporter med PWC tilknytter undersøgt. Ligesom foregående havde alle virksomheder oplyst 

om afkastkravet. Der var i årsrapporterne meget begrænset oplysninger vedrørende beliggenhed, størrelse, 

type og følsomhed. På trods af det lille udvalg af årsrapporter af PWC, oplyser kun 1 af 5 om følsomhed, 

størrelse og type, hvor 2 af 5 oplyser om beliggenheden. Af andre oplysninger oplyste PWC særligt om 

udlejningsprocent samt driftsomkostningernes andel af lejeindtægterne og de årlige lejeindtægter og 

omkostninger.  

 

Heraf må det konkluderes at revisionshusene i nogen grad følger egne anbefalinger. Særligt BDO og Deloitte, 

havde en højere konsistens i de angivet oplysninger end EY og PWC. Hypotesen om at revisor i høj grad følger 

egne anbefaler må derfor afkræftes. Det bør herunder noteres at vejledninger fra revisionshusene i høj grad 

danner den overordnet ramme for hvilke oplysninger der kan oplyses om, og ikke hvilke der skal oplyses 

om. Der bør i oplysningerne tages forbehold for virksomheden og den/de specifikke ejendommes særlige 

forhold. 

 

Det fremgik af stikprøven at valget af revisor var afgørende for hvilke oplysninger der blev oplyst om. Der 

kunne ikke findes nogen direkte sammenhæng i hvorvidt kvaliteten var betinget af at revisionen blev udført af 

et større revisionshus. Der kunne dog ses en sammenhæng mellem anvendelsen af revisor og konsistensen af 

de oplysninger der angives. Det kunne af analysen ikke uddrages hvorvidt oplysningsgraden tager forbehold 

for ejendommens interne forhold, så hvorvidt at specifikke oplysninger fremgik af visse årsager kan ikke 

konkluderes.  

3.3.7 Analyse COVID-19 
Set i lyset af den nuværende samfundssituation, er det relevant at undersøge om årsregnskaberne indeholder 

oplysninger om Covid-19. Det fremgår af FSR’s notat Covid-19 Regnskabs- og revisionsmæssige 

overvejelser at Covid-19 implikationer bør overvejes i forbindelse med dagsværdiregulering af 

investeringsejendomme. Indvirkningen af Covid-19 rammer visse brancher, hvor der nævnes at især rejse-, 

fødevare, underholdning og transportbranchen må forventes at blive påvirket i en væsentlig grad (FSR, 2020).  

Dette vil have en direkte effekt på dagsværdien investeringsejendomme med erhvervsudlejning relateret til en 

af ovenstående brancher. Det fremgik af afsnit 2.4.1.1 om definition af dagsværdi at dagsværdien opgøres ud 
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fra balancetidspunktet, hvorfor der skal tages forbehold for de omkringliggende samfundsforholds indflydelse 

på værdiansættelsen på målingstidspunktet.  

For at undersøge fordelingsgraden af virksomheder der inkluderer information om Covid-19 i årsrapportens 

ledelsesberetning, tages der udgangspunkt i alle årsregnskabet underskrevet til godkendelse efter d. 

01.03.2020. Af stikprøvens udvalgte virksomheder var 29 af disse aflagt efter d. 1. marts 2020. I stikprøven 

valgte 6 af 29 virksomheder at inkludere information i årsrapportens ledelsesberetning om Covid-19 og den 

eventuelle effekt dette måtte have på årsregnskabet, hvilket fremgår af nedenstående fordelingsfigur.  

 

Figur 14: Fordeling af oplysninger om COVID-19 i ledelsesberetningen. 

Det fremgår at en lav andel af virksomhederne i stikprøven, der har aflagt årsregnskab efter 01.03.2020, 

oplyser om eventuel usikkerhed forbundet med Covid-19. Det vurderes at Covid-19 kan medvirke til højere 

risici forbundet med udlejning af lejemålene, der i større grad kan opleve tomgang eller fald i lejer boniteten. 

Oplysninger herom bør derfor oplyses i afsnittet om begivenheder efter balancedagen med indflydelse på 

regnskabet. At ledelsesberetningen indeholder oplysninger om disse forhold, gør at regnskabsbruger får et 

billede af at ledelsen er opmærksom på de omkringliggende forhold og deres eventuelle virkning på 

årsregnskabet. 

Af særligt relevante oplysninger er eksempelvis information om effekten på dagsværdierne herunder hvordan 

lejers økonomiske situation påvirkes af Covid-19. Dette angives eksempelvis i årsrapporten fra Europaplads 

16 A/S, hvor der oplyses om lejers kreditvurdering og forventningerne til de eventuelle effekter af Covid-19, 

samt hvordan eventuelle tab minimeres.  
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3.4 Oplysningernes værdi for primær regnskabsbruger 
Den primære regnskabsbruger for danske B og C virksomheder med investeringsejendomme målt til 

dagsværdi blev defineret i afsnit 2.1.2.2, som værende långiver, herunder banker og andre kreditinstitutioner. 

De sekundære brugere blev afgrænset til at omfatte samarbejdspartnere, investorer, lejerne, de ansatte og 

offentlige myndigheder. Særligt for både den primære og sekundære regnskabsbruger vurderes følgende 

oplysninger virksomhedens investeringsejendomme væsentlige: 

§ Antal af ejendomme  

§ Beliggenhed 

§ Type, hvis erhverv bør branchen oplyses 

§ Størrelse 

§ Afkastkrav inkl. følsomhedsanalyse 

§ Anvendelsen af valuar 

§ Oplysninger om indtægter, udgifter og tomgang for ejendommen 

Set fra långivers perspektiv, må det antages at der ved udstedelsen af eventuelle lån eller ved 

sikkerhedsstillelse, altid skal oplyses om ejendommens beliggenhed samt type. Det er tidligere nævnt at 

kriterierne for erhvervsbelåning varierer baseret på ejendommens anvendelsesformål, hvor det er muligt at 

finansiere op til 80% af ejendommens værdi såfremt investeringsejendomme anvendes til 

boligudlejningsformål, hvor dette begrænses til 60% af værdien for ejendomme med erhvervsmæssige formål. 

Ved en eventuel sikkerhedsstillelse, er typen af ejendom væsentlig for virksomhedens fremadrettet evne til at 

genere afkast, visse ejendomme har en øget risiko forbundet med udlejning. Ejendommens beliggenhed er ved 

udstedelsen af et lån og sikkerhedsstillelse særlig relevant. En ejendom med en god beliggenhed påvirkes oftest 

i lavere grad af makroøkonomiske forhold og har lavere risici for tomgang. En dårligere beliggenhed derimod 

vil have en øget risiko i perioder med markedsusikkerhed, og have større chance for at opleve tomgang af 

dennes lejemål. Ejendommens anvendelsesformål og beliggenhed skal derfor altid offentliggøres, ved 

optagelsen af et lån eller sikkerhedsstillelse til den pågældende investeringsejendom, uanset om dette oplyses 

i årsrapporten eller ved direkte kontakt med virksomheden. 

Af andre oplysninger der vurderes at have høj nytteværdi for regnskabsbruger nævnes; antallet af 

virksomhedens ejendomme, størrelsen på ejendommen/ejendommene, det anvendte afkastkrav, om der er 

anvendt ekstern valuar og eventuelle oplysninger om ejendommens indtægter, udgifter eller tomgang %.  

Det vurderes af forfatter at nytteværdien i høj grad skabes ved kombinationen af information om 

investeringsejendommen, hvor enkeltstående oplysninger sjældent tilfører samme værdi som hvis der oplyses 

om flere forhold. Nytteværdien af oplysninger om det anvendte afkastkrav forringes efter egen vurdering hvis 

der ikke oplyses om ejendommens beliggenhed og type herunder oplysninger om stand, størrelse eller andre 

specifikke ejendomskarakteristika. Kombinationen af oplysninger lejekontraktlige forhold og lejers bonitet 
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vurderes særligt væsentlige hvis ejendommen besidder erhvervslejemål, hvor nytteværdien af disse 

oplysninger ikke er lige så væsentlige såfremt virksomheden besidder boligudlejningsejendomme. 

Oplysninger herom må også vurderes at have højere nytteværdi i perioder med forøget markedsusikkerhed. 

Enkeltstående oplysninger om eksempelvis lejeindtægter, har højere nytteværdi hvis disse oplyses i 

kombinationen med andre centrale forudsætninger for værdiansættelsen.  

For virksomheder med primær aktivitet relateret til investeringsejendomme, kan de årlige 

dagsværdireguleringer udgøre en væsentlig del af årets resultat. Dette forventes at øge nødvendigheden af 

angivelsen af centrale forudsætninger for værdiansættelsen. Oplysninger om de centrale forudsætninger for 

værdiansættelsens beregningsgrundlag støtter regnskabsbrugernes prognoseopgave, ved at regnskabsbruger 

selvstændigt kan vurdere validiteten af værdireguleringen og dermed gives indblik i virksomhedens evne til at 

genere kapital.  

Set fra regnskabsbrugers perspektiv, viser undersøgelsen at der er en indikation på at det nuværende 

oplysningsniveau ikke indeholder en høj grad af konsistens i angivelsen af centrale forudsætninger for 

dagsværdimålingen. Regnskabsbrugernes behov for information om investeringsejendomme og grundlaget 

for værdiansættelsen, må forventes at øges i virksomheder hvor investeringsejendomme er den primære 

aktivitet. Det vurderes derfor at det nuværende oplysningsniveau ikke tilfører tilstrækkelig værdi for 

regnskabsbruger, særligt grundet den høje inkonsistens i hvilke oplysninger der fremgår af årsregnskabet. Det 

må antages at begrebets brede formulering er en bidragende faktor til den meget varierende oplysningsgrad i 

den information der fremgår om virksomhedernes investeringsejendomme. Den aktuelle oplysningsgrad af 

information udfordrer det grundlæggende krav til årsrapporten, om at oplyse om forhold der normalt er 

relevante for regnskabsbruger. For hvilke oplysninger kan regnskabsbruger forvente på nuværende tidspunkt? 

Den brede anvendelse af forudsætninger, forringer sammenligningsmulighederne og konsistensen på tværs af 

danske virksomheder. Visse oplysninger har dog på nuværende tidspunkt en højere anvendelsesgrad, hvilket 

kunne indikere at disse oplysninger fremadrettet vil opleve en højere anvendelsesgrad i virksomhedernes 

årsrapporter.  

Det vurderes særligt at den samlet nytteværdi af årsregnskabet for brugeren skabes af konsistens, kvantiteten 

og kvaliteten af de angivne oplysninger, hvorfor det bør overvejes hvorvidt en mere detaljestyret tilgang til 

kravene for oplysninger ville være gavnlig.  
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3.5 Delkonklusion analyse 
I analysen fremgik det at 21% af B-virksomhederne inkluderede et selv selvstændigt afsnit om usikkerheden 

ved indregning og måling. Denne fordeling afkræftede den opstillede hypotese. Grundet anbefalingen jævnfør 

regnskabsvejledningen og de iboende risici ved anvendelsen af dagsværdier og værdiansættelsesmetoder ved 

opgørelsen af investeringsejendommenes værdi, var den indledende forventning at en større del af B-

virksomhederne inkluderede et selvstændigt afsnit om usikkerheden. Det vurderes af oplysninger væsentlige 

for regnskabsbruger såfremt virksomheden har investeringsejendomme målt til dagsværdi. Dette afspejler at 

ledelsen er bekendt med den iboende risici ved anvendelsen af dagsværdier og værdiansættelsesmodellerne. 

Det fremgik yderligere af analysen at kun en lille del af de virksomheder der havde aflagt regnskab efter d. 1. 

marts, oplyste om COVID-19 i ledelsesberetningen. 

I afsnittet om anvendt regnskabspraksis indeholdt årsrapporterne i høj grad oplysninger om hvilken 

værdiansættelsesmodel virksomheden benyttede. Af de 55 virksomheder fremgik den anvendte 

værdiansættelsesmodel i 53 af årsrapporterne, i 2 årsrapporter fremgik det ikke hvilken model virksomheden 

benyttede. Afsnittets nytteværdi skabes ved præcise og relevante beskrivelser uden en unødvendig 

kompleksitet. Det fremgik af DAMVAD’s analyse at oplysningerne om den anvendte regnskabspraksis er i 

højere grad var væsentlige for regnskabsbrugeren hvis virksomheden havde skiftet regnskabspraksis fra 

tidligere år. Af analysen fremgik det at den hyppigst anvendte værdiansættelsesmodel var den afkastbaseret 

model. I stikprøven udgjorde de virksomheder der anvendte den afkastbaseret 

model/normalindtjeningsmodellen 85% af de undersøgte virksomheder.  

Af de udvalgte årsrapporter fremgik det at 50 af 52 B-virksomheder inkluderede en anlægsnote i årsrapporten. 

Anlægsnotens formål var primært at specificere årets til- og afgange og de eventuelle værdireguleringer 

foretaget i det indeværende regnskabsår. Anlægsnotens anvendelsesgrad i B-virksomheder må heraf vurderes 

at være høj.  

Undersøgelsen viste at de centrale forudsætninger med højest oplysningsgrad for begge 

værdiansættelsesmodeller var:  

§ Anvendt afkastkrav:   91% 

§ Opl. om anvendt ekstern valuar:  54% 

§ Beliggenhed:   51% 

§ Type:     49% 

§ Følsomhed:    44% 

Specifikt for anvendelsen af DCF-modellen fremgik det af 50% oplyste om inflation og 66% oplyste om årlige 

pristalsreguleringer. For den afkastbaseret model var det særligt oplysninger om udlejningsprocent, 

gennemsnitlig årlig leje og det årlige driftsafkast. Andelen af virksomheder der oplyste om oplysninger 
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specifikt tilknyttet en værdiansættelsesmodel, var højere ved anvendelsen af DCF-modellen. Af undersøgelsen 

fremgik det at der var indikationer på at valget af revisor har en væsentlig indflydelse på de centrale 

forudsætninger der fremgår af årsrapporten. Der var ikke indikationer på at mindre revisionsvirksomheder, 

inkluderede færre oplysninger end de store revisionsvirksomheder. 

Af ovenstående fremgår det at 91% af årsrapporterne angav det anvendte afkastkrav. Oplysninger om det 

anvendte afkastkrav blev hovedsageligt opgjort ved et gennemsnit/vægtet gennemsnit hvis virksomheden 

havde flere ejendomme. Af ejendomsspecifikke oplysninger var informationer om ejendommens beliggenhed 

og type de hyppigst forekomne. I det samlet antal virksomheder oplyste 40% af disse om begge forhold. Ad 

stikprøvens udvalgte årsrapporter indeholdt 24 af 55 en følsomhedsanalyse af ændringer i afkastkravet og 

redegjorde hermed for effekten af en eventuel ændrings betydning for investeringsejendommens dagsværdi. 

Det fremgik af stikprøven at 54% af virksomhederne oplyser om hvorvidt der er anvendt en ekstern valuar. 

Heraf anvendte 27% af virksomheder en valuar til enten fastsættelsen af afkastkravet eller til selve 

værdiansættelsen. 
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4.0 Konklusion 
Afhandlingens indledende formål var at undersøge hvilke oplysninger årsrapporten skulle indeholde om 

investeringsejendomme målt til dagsværdi efter bestemmelserne i ÅRL § 38, og om danske B- og C-

virksomheder overholder oplysningskravet.  

Måles investeringsejendomme til dagsværdi efter bestemmelserne i ÅRL § 38, opgøres ejendommens værdi til 

dagsværdi på målingstidspunktet. Værdien skal revurderes årligt, hvor den årlige værdiregulering indregnes i 

resultatopgørelsen på en særskilt linje. For investeringsejendomme opgøres værdien primært ved anvendelsen 

af den afkastbaseret model eller DCF-modellen, der begge beregner dagsværdien baseret på forventninger til 

fremtiden. For at imødekomme den iboende usikkerhed ved anvendelsen af disse værdiansættelsesmodeller 

til opgørelsen af dagsværdien, er virksomhederne, der benytter reglerne i ÅRL § 38, underlagt visse notekrav 

til årsregnskabet. Af ÅRL § 58a, stk.2., skal der oplyses om centrale forudsætninger, der anvendes til 

beregningen af dagsværdien, hvis beregningen ikke baseres på observationer i aktivt marked. I afsnittet om 

anvendt regnskabspraksis jævnfør ÅRL § 53, skal der redegøres for de indregningsmetoder og målegrundlag, 

der er anvendt ved årsregnskabets udarbejdelse. For investeringsejendomme er der krav om at oplyse om den 

anvendte værdiansættelsesmetode- og teknik. Disse krav er gældende for både B- og C-virksomheder.  

Andre oplysningskrav til årsregnskabet vedrørende virksomhedens investeringsejendomme varierede baseret 

på hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhørte. C-virksomheders årsrapport skal i ledelsesberetningen 

indeholde oplysninger om usikkerhed ved indregning og måling og skal for deres anlægsaktiver vedlægge en 

anlægsnote, hvori årets til- og afgange samt værdireguleringer specificeres. Dette er ikke et krav hvis 

virksomheden aflægger årsregnskab efter reglerne for regnskabsklasse B. 

Baseret på en vurdering af overholdelsen af minimumskravene til oplysninger i årsregnskabet, konkluderes 

det at de danske B- og C-virksomheder, der er udtaget i stikprøven, i høj grad overholder minimumskravene 

for oplysningerne, der fremgår i årsregnskabet. Afsnittet om den anvendte regnskabspraksis indeholdte i høj 

grad oplysninger om den anvendte værdiansættelsesmodel. Analysen viste tilsvarende at en markant andel af 

B-virksomhederne frivilligt tilvalgte at inkludere en anlægsnote i noterne vedrørende deres 

investeringsejendomme. Oplysninger om usikkerhed ved indregning og måling i ledelsesberetningen fremgik 

i lavere grad af årsrapporterne for B-virksomhederne.  

Ydermere var undersøgelsens formål at skabe et statisk billede af oplysningsniveauet i danske B- og C-

virksomheders nuværende praksis, for at få en indikation på oplysningernes naturlige leje i det aktuelle 

landskab med formålet at undersøge om det nuværende oplysningsniveau tilfører regnskabsbruger 

tilstrækkelig nytteværdi. Det fremgik af begrebsrammen, at årsregnskabet skal udarbejdes, så denne 

indeholder et retvisende billede af virksomhedens finansielle forhold og således støtter regnskabsbruger i 

deres beslutningsopgaver. Regnskabsbrugernes beslutningsopgaver opdeles i tre kategorier: 
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prognoseopgaven, kontrolopgaven og fordelingsopgaven. For nærværende undersøgelse konkluderes det, at 

primær regnskabsbruger er långiver, herunder banker og andre kreditvurderingsbureauer.  

Det nuværende minimumskrav om at oplyse det anvendte afkastkrav, vurderes at have en begrænset 

nytteværdi for regnskabsbruger såfremt denne ikke suppleres med oplysninger tilknyttet fastsættelsen eller 

følsomheden. Det er forfatters vurdering at oplysningernes nytteværdi i høj grad skabes ved kombinationen af 

information. Enkeltstående oplysninger har lavere nytteværdi for regnskabsbruger, end hvis der anvendes en 

kombination af oplysninger. Analysen indikerer at nuværende praksis indeholder en vekslende oplysningsgrad 

for de centrale forudsætninger, hvor oplysninger om ejendommens beliggenhed, type, følsomhed fremgik i ca. 

50% af de undersøgte virksomheder. Oplysninger om både ejendommens beliggenhed og type udgjorde 22% 

af det samlet antal virksomheder. Stikprøven viste at 84% af virksomhederne beregnede dagsværdien ved 

anvendelsen af den afkastbaseret model/normalindtjeningsmodellen, hvor DCF-modellens anvendelsesgrad 

udgjorde 6% af den samlet population. Analysen viste, at virksomheder der benyttede DCF-modellen, i højere 

grad oplyste om centrale forudsætninger, end de virksomheder der anvendte den afkastbaseret model. 

Oplysninger om inflation og pristalsreguleringer fremgik i henholdsvis 50% og 66% af de virksomheder der 

anvendte DCF-modellen. Benyttede virksomhederne den afkastbaseret model oplyste ca. 10-12% om 

udlejningsprocent, gennemsnitlig årlig leje og det årlige driftsafkast. Regnskabsbrugernes nuværende evne til 

at vurdere dagsværdiopgørelsens beregningsgrundlag må derfor vurderes at være udfordret, grundet den 

vekslende oplysningsgrad og en høj inkonsistens i den information der oplyses om i årsrapporten.  

I stikprøven blev udvalgt virksomheder med primær aktivitet relateret til investeringsejendomme, og hvor 

værdien af den samlet balancesum oversteg 80%, med en forventning om et øget oplysningsniveau 

sammenlignet med andre virksomheder, der ikke havde investeringsejendomme som primær aktivitet. For 

disse virksomheder, kan de årlige dagsværdireguleringer udgøre en væsentlig del af årets resultat, hvilket 

forventes at øge nødvendigheden for oplysningerne om de centrale forudsætninger for dagsværdiopgørelsen.  

Set fra regnskabsbrugers perspektiv, må det heraf konkluderes at det nuværende oplysningsniveau i 

årsrapporterne, ikke tilfører regnskabsbruger tilstrækkelig værdi, grundet manglende konsistens og en 

vekslende oplysningsgrad på tværs af virksomheder. Af undersøgelsen kunne der ikke drages en direkte 

parallel mellem mængden af oplysninger og størrelsen på revisionsvirksomheden. Der forekom dog 

indikationer på, at det gennemsnitlige kvalitetsniveau for årsrapportens opstilling og kvalitet var højere i visse 

tilfælde ved anvendelsen af en større revisionsvirksomhed. Analysen viste, at valget af revisor var væsentligt 

for hvilke oplysninger, der fremgik af årsregnskabet, hvor særligt BDO og Deloitte fulgte egne anbefalinger til 

oplysningerne i årsrapporten. Dette kunne indikere at visse oplysningernes anvendelsesgrad fremadrettet vil 

stige, som praksis løbende tilpasser sig. 
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5.0 Perspektivering 
Undersøgelsens konklusion giver anledning til spørgsmålet om hvorvidt årsrapporterne udarbejdes med 

henblik på at opfylde minimumskravene eller for at tilfredsstille regnskabsbruger informationsbehov? 

Undersøgelsen indikerer at årsregnskabet i højere grad udarbejdes for at opfylde minimumskravene. Det ville 

heraf være interessant at diskutere effekten af en detaljestyret tilgang til lovgivningen, som eksempelvis ses i 

IFRS, hvor der minimum skal oplyses om aktivets placering, stand og følsomhed. Den høje fortolkningsfrihed 

der er på nuværende tidspunkt, øger muligheden for manipulation med værdierne. Ændringen af 

årsregnskabsloven i 2015 fjernede det forhenværende hovedaktivitetskrav og har medvirket til en forøgelse af 

virksomheder der anvender dagsværdier til opgørelsen af deres investeringsejendomme. Det vil fremadrettet 

være interessant at observere om oplysningsniveauets naturlige leje forsat udvikles over tid ved løbende 

praksis og om der heraf opstår en højere grad af konsistens i oplysningerne. 

Dette giver anledning til en diskussion af regnskabsbrugernes nytteværdi af oplysninger relateret til 

fastsættelsen af afkastkrav, eller centrale forudsætninger for værdiansættelsen. Det er min egen vurdering ud 

fra foregående afhandlingen at enkeltstående oplysninger om eksempelvis ejendommens årlige lejeindtægter 

ved anvendelsen af den afkastbaseret model, har begrænset nytteværdi uden tilhørende oplysninger om 

ejendommen. Oplysningernes nytteværdi er i høj grad baseret på den enkeltes regnskabsbrugers kompetencer. 

Til sidst ville det være interessant at diskutere om regnskabsbrugers informationsbehov stiger, som følge af 

usikkerhed eller væsentlige ændringer i markedet. Herunder om regnskabsbrugers informationsbehov for de 

centrale forudsætninger er højere såfremt virksomheden har indregnet en større værdireguleringen i det 

pågældende år. Det fremgik af undersøgelsen af COVID-19, har indflydelse på ejendommens værdi særligt for 

investeringsejendomme med erhvervslejemål, grundet fald i lejers bonitet og forøget risici for tomgang i 

lejemålet. Af andre væsentlige ændringer i markedet for investeringsejendomme, er ændringen af 

boligreguleringslovens § 5.2, der trådte i kraft d. 4. juli 2020. Det vurderes at dette vil medvirke i et fald i 

værdien på 5-10% i visse boligudlejningsejendomme, grundet faldende lejeindtægter. Effekten vil specielt 

opleves i ejendomme, med flere boligudlejningslejemål, der er udlejet efter boligreguleringslovens § 5.2, som 

omfatter lejemål, der er gennemgribende forbedret. Ved ændringen indføres også en karensperiode på fem år, 

hvor udlejer ikke har mulighed for at indregne lejestigninger ved eventuelle forbedringer.  

Afhandlingen giver anledning til efterfølgende undersøgelser herunder: 

§ En undersøgelse af konsistensen i oplysningsgraden i børsnoteret virksomheder. Herunder om 

der kan drages inspiration fra disse til oplysningerne i mindre virksomheder. 

§ En analyse af oplysningsgraden ud fra gældandelen. 

§ En undersøgelse af om oplysningsgraden er steget fra før ændringen af årsregnskabsloven i 2015. 
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§ Interviews af revisor, for at undersøge revisors overvejelser i forbindelse med oplysningerne. 

Dette ville give indblik i hvorvidt revisorer vejledes internt i hvornår visse oplysninger bør fremgå 

af årsrapporten. 

§ Interviews af primær regnskabsbruger, for at undersøge oplysningernes praktiske 

anvendelsesformål i vurderingen af virksomheden.  
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Bilag 
Bilag 1: Udklip fra vedhæftet Excel fil. 

 

 

Stikprøve nr.
Selskabs nr.

Firmanavn
Branchekode

Årets resultat
Aktiver i alt

Materielle anlægsaktiver
Egenkapital

Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Materielle anlægsaktiver andel

Langfristet gældsandel
1

2Invest 140 ApS
643030

-2941
32539

31450
-6271

30769
97%

95%
2

7DK Erhvervsudlejning ApS
682040

2128
128676

128429
10189

105812
100%

82%
3

10Ejendomsselskabet Nb Gade ApS
682040

1895
80010

75200
10392

64461
94%

81%
4

12Bostad DS 2 ApS
682040

21992
719888

704787
62863

568742
98%

79%
5

15Ejendomsselskabet Kobbelhusene ApS
682030

4501
80887

75801
15441

60414
94%

75%
6

21Kgv Aarhus ApS
682040

7735
395460

382013
85046

289623
97%

73%
7

30Perma Ejendomme, Randers ApS
682030

228
30461

30137
966

21590
99%

71%
8

32Dybdahl Byggeadministration A/S
682040

2738
209538

206266
35165

148015
98%

71%
9

38Elro Park ApS
682040

1344
104410

94114
12962

72739
90%

70%
10

41Apl Boligudlejning ApS
682030

2048
39130

36439
5979

27139
93%

69%
11

53Ejendomsselskabet Søparken, Hedensted ApS
682030

5081
109377

107800
15072

73962
99%

68%
12

56M
otion & Trivsel ApS

682030
433

39738
39236

10462
26535

99%
67%

13
62Boligforeningen M

idtbyen ApS
682040

3174
133675

124920
33875

88156
93%

66%
14

67Hosta Erhvervsejendomme ApS
682040

2367
88562

87693
7877

57984
99%

65%
15

79Europaplads 16 A/S
682040

3077
149609

144000
29870

96977
96%

65%
16

84Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS
682040

-3776
34588

30832
-6580

22257
89%

64%
17

85Fuks Platanvej ApS
682030

1897
71232

69575
16421

45769
98%

64%
18

89Vestsjællandske Ejendomme ApS
682030

1145
38390

36656
3567

24600
95%

64%
19

96Bbj-Hjortsø ApS
682040

1299
74831

69915
21066

47029
93%

63%
20

101M
ainland ApS

682030
39867

1024916
1007700

269355
640308

98%
62%

21
106Ejendomsselskabet Danmark af 2017 ApS

682040
3055

156586
136072

44844
97199

87%
62%

22
112Obel-Lfi Ejendomme A/S

682040
136734

3075244
2825269

783664
1894944

92%
62%

23
119Hansen & Skagen A/S

682040
1522

133458
130651

27762
81903

98%
61%

24
123Randers Leisure Ejendomsselskab A/S

682040
-14763

159886
140000

-87222
97776

88%
61%

25
126Banevingen Ejendomme A/S

682040
10449

239230
217500

67040
146007

91%
61%

26
130B.G. Byg Kalundborg A/S

682030
1025

49627
49500

7109
30133

100%
61%

27
135M

ichlas Ejendomme A/S
682040

1480
39004

38650
6524

23532
99%

60%
28

144Dtu Science Park A/S
682040

37735
1970200

1888357
344067

1178392
96%

60%
29

148N6 Gødvad Bolig ApS
682030

6515
138251

137800
23972

82491
100%

60%
30

161Lindtofte Ejendomme ApS
682030

2988
36069

35900
-195

21129
100%

59%
31

171Vester Farimagsgade 27 - 31 A/S
682030

5341
128131

118600
41806

74249
93%

58%
32

177Best Ejendomme A/S
682040

-1205
38250

38100
9140

21940
100%

57%
33

182Ot Bolig- og Erhvervsudlejning ApS
682040

908
85540

68504
23545

48935
80%

57%
34

184Søndergade 56 ApS
682040

1175
41800

41800
11061

23866
100%

57%
35

188Jægergårdsgade 64-70 ApS
682040

3295
122913

118899
30976

69841
97%

57%
36

190Pb Invest I ApS
682040

3113
123423

122200
38372

70005
99%

57%
37

205Ejendomsselskabet Nordre Fasanvej ApS
682040

1048
108183

107250
33343

60655
99%

56%
38

209Ved Stranden 5 ApS
682040

-161
31175

30470
8681

17359
98%

56%
39

218M
ariendal Ejendomme ApS

682030
7568

87702
85230

19520
48460

97%
55%

40
233Heimstaden Blackberry B A/S

682030
8467

335235
297561

112704
182036

89%
54%

41
250Rolighedsvej 7 ApS

682040
834

59800
59500

16173
32052

99%
54%

42
254Aktieselskabet Frederiksstaden

682040
10461

119536
110000

16059
63950

92%
53%

43
259Ejendomsselskabet Vindegade 52, Odense A/S

682030
3561

60932
56266

23096
32483

92%
53%

44
262Bjerke Næstvedgade ApS

682030
1315

75889
73300

18931
40382

97%
53%

45
265Cedema ApS

682040
955

38202
37071

12950
20279

97%
53%

46
274Bls Ejendomme 1 ApS

682030
1282

71501
70000

16631
37560

98%
53%

47
278Kok & Elert A/S

682040
1651

52500
50945

16637
27469

97%
52%

48
283Distreal Nsf II Køge ApS

682040
3525

203799
203000

34588
105803

100%
52%

49
285Lkidz ApS

682030
976

35432
34480

4529
18355

97%
52%

50
291Østerbro 72 ApS

682040
622

31656
31400

5447
16298

99%
51%

51
292Sl Ejendomme ApS

682030
5627

54863
47878

12729
28150

87%
51%

52
308Industrigårdens Boliginvest A/S

643030
3011

163581
135050

63492
81784

83%
50%

53
311Toxol Invest ApS

682040
2554

49366
48883

8130
24644

99%
50%

54
316Jeudan Vi A/S

682040
150072

2573735
2567555

532710
1278837

100%
50%

55
318Regina Invest ApS

682040
2773

54824
50162

15774
27178

91%
50%
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Stikprøve nr.
Firmanavn

Regnskab aflagt d.
Regnskabsklasse

Revisor
Revision

Revisor navn forside
Anvendt regnskabspraksis

Ekstern valuar
Værdiansættelsesmodel noter

Afkastkrav
Beliggenhed

Type
Størrelse

Følsomhed
Opl. Covid

Ledelsesberetning usikkerhed
Anlængsnote

1Invest 140 ApS
13. marts 2020

B med tilvalg
Beierholm

Revision
Ja

Normalindtjeningsmetoden
Ja

Normalindtjeningsmetoden
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
2DK Erhvervsudlejning ApS

Ikke oplyst
B med tilvalg

Danrevi
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

3Ejendomsselskabet Nb Gade ApS
20. maj 2020

B med tilvalg
Beierholm

Revision
Ja

Normalindtjeningsmetoden
Nej, oplyses

Normalindtjeningsmetoden
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
4Bostad DS 2 ApS

27. november 2019
B med tilvalg

Deloitte
Revision

Nej
DCF

Nej, oplyses
DCF

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

5Ejendomsselskabet Kobbelhusene ApS
27. april 2020

B med tilvalg
PWC

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
6Kgv Aarhus ApS

30. januar 2020
B med tilvalg

EY
Revision

Ja
Realiseret handel

Nej, oplyses ikke
Realiseret salgspris

Nej
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

7Perma Ejendomme, Randers ApS
27. juni 2020

B
Beierholm

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses

Normalindtjeningsmetoden
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
8Dybdahl Byggeadministration A/S

15. maj 2020
B med tilvalg

Dahls.. Revision
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

9Elro Park ApS
19. december 2019

B med tilvalg
Kvist & Jensen statsautoriseretRevision

Ja
DCF

Nej, oplyses ikke
DCF

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

10Apl Boligudlejning ApS
7. juli 2020

B med tilvalg
BDO

Udvidet gennemgangJa
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

11Ejendomsselskabet Søparken, Hedensted ApS
24 febuar 2020

B med tilvalg
Deloitte

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja
12Motion & Trivsel ApS

27. marts 2020
B med tilvalg

BDO
Udvidet gennemgangJa

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
13Boligforeningen Midtbyen ApS

14. maj 2020
B med tilvalg

EY
Revision

Ja
Ja

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Nej
Ja

14Hosta Erhvervsejendomme ApS
27. april 2020

B med tilvalg
KPMG

Revision
Nej

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
15Europaplads 16 A/S

13. august 2020
B med tilvalg

Deloitte
Udvidet gennemgangJa

Afkastbaseretmodel
Ja

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
16Hovedvejen 9, 2600 Glostrup ApS

27. november 2019
B med tilvalg

Deloitte
Revision

Nej
DCF

Nej, oplyses
DCF

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

17Fuks Platanvej ApS
10. marts 2020

B med tilvalg
Deloitte

Udvidet gennemgangJa
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Ja

18Vestsjællandske Ejendomme ApS
30. april 2020

B med tilvalg
Beierholm

Udvidet gennemgangJa
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

19Bbj-Hjortsø ApS
21 febuar 2020

B med tilvalg
Nejstgaard & Vetlov

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
20Mainland ApS

20. maj 2020
B

BDO
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

21Ejendomsselskabet Danmark af 2017 ApS
15. juni 2020

B med tilvalg
Dansk revision mariagerfjord

Revision
Ja

Normalindtjeningsmetoden
Nej, oplyses ikke

Nej
Ja, men i LB

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
22Obel-Lfi Ejendomme A/S

24. marts 2020
C

EY
Revision

Nej
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

23Hansen & Skagen A/S
27. marts 2020

B med tilvalg
EY

Revision
Ja

Ja
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
24Randers Leisure Ejendomsselskab A/S

17. juni 2020
B med tilvalg

Deloitte
Revision

Ja
Realiseret handel

Nej, oplyses ikke
Realiseret salgspris

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

25Banevingen Ejendomme A/S
19 maj 2020

B
PWC

Revision
Ja

Realiseret handel
Ja

Nej
Nej

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Ja

Ja
26B.G. Byg Kalundborg A/S

3. juni 2020
B med tilvalg

Beierholm
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Nej

Nej
Ja

27Michlas Ejendomme A/S
26. februar 2020

B med tilvalg
BDO

Udvidet gennemgangJa
Afkastbaseretmodel

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Nej
Ja

28Dtu Science Park A/S
20. april 2020

C
EY

Revision
Nej

DCF
Nej, oplyses ikke

DCF
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Ja
Ja

Ja
29N6 Gødvad Bolig ApS

30. april 2020
B med tilvalg

EY
Revision

Ja
Ja

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

30Lindtofte Ejendomme ApS
9. juli 2020

B med tilvalg
Lillebælt revision

Revision
Ja

Nej
Nej, oplyses ikke

Nej
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
31Vester Farimagsgade 27 - 31 A/S

27. september 2019
B med tilvalg

Beierholm
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

32Best Ejendomme A/S
24 febuar 2020

B
DLBR revision

Revision
Nej

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
33Ot Bolig- og Erhvervsudlejning ApS

13. maj 2020
B med tilvalg

Martinsen
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Ja

34Søndergade 56 ApS
21. januar 2020

B med tilvalg
BUUS jensen

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

Ja
35Jægergårdsgade 64-70 ApS

18. marts 2020
B

PWC
Revision

Nej
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

36Pb Invest I ApS
9. marts 2020

B med tilvalg
BDO

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
37Ejendomsselskabet Nordre Fasanvej ApS

7. januar 2020
B med tilvalg

BUUS Jensen
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

38Ved Stranden 5 ApS
14. maj 2020

B med tilvalg
EY

Revision
Ja

Ja
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Ja
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
39Mariendal Ejendomme ApS

21. maj 2019
B med tilvalg

Beierholm
Revision

Ja
Normalindtjeningsmetoden

Nej, oplyses
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

40Heimstaden Blackberry B A/S
8. juni 2020

B med tilvalg
EY

Revision
Nej

Nej
Ja

DCF
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
41Rolighedsvej 7 ApS

5. febuar 2020
B med tilvalg

Deloitte
Udvidet gennemgangJa

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses ikke

Afkastbaseretmodel
Ja

Nej
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
42Aktieselskabet Frederiksstaden

30. april 2020
B med tilvalg

Deloitte
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Ja

43Ejendomsselskabet Vindegade 52, Odense A/S
16. juni 2020

B med tilvalg
KPMG

Udvidet gennemgangNej
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

44Bjerke Næstvedgade ApS
2. marts 2020

B med tilvalg
Inforevision

Revision
Ja

Ja
Nej, oplyses

Normalindtjeningsmetoden
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

Nej
Nej

Ja
45Cedema ApS

15. juli 2020
B med tilvalg

EY
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

46Bls Ejendomme 1 ApS
26. marts 2020

B med tilvalg
Kvist & Jensen statsautoriseretRevision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

47Kok & Elert A/S
1. november 2019

B med tilvalg
Deloitte

Udvidet gennemgangJa
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Ja

Nej
Nej

Nej
Ja

48Distreal Nsf II Køge ApS
18. maj 2020

B med tilvalg
PWC

Revision
Ja

Ja
Ja

DCF
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
49Lkidz ApS

12. februar 2020
B med tilvalg

BDO
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses ikke
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Nej
Ja

50Østerbro 72 ApS
22. april 2020

B med tilvalg
Redmark

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Ja

Afkastbaseretmodel
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
51Sl Ejendomme ApS

8. juli 2020
B med tilvalg

Grant Thornton
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Afkastbaseretmodel

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Ja

52Industrigårdens Boliginvest A/S
20. maj 2019

B med tilvalg
Redmark

Revision
Ja

Afkastbaseretmodel
Ja

Nej
Ja

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Ja
53Toxol Invest ApS

30.11.2019
B med tilvalg

PWC
Revision

Ja
Afkastbaseretmodel

Nej, oplyses
Afkastbaseretmodel

Ja
Nej

Nej
Nej

Ja
Nej

Ja
Ja

54Jeudan Vi A/S
29. maj 2020

C
Deloitte

Revision
Nej

Afkastbaseretmodel
Nej, oplyses

Afkastbaseretmodel
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Ja
Ja

Ja
55Regina Invest ApS

13. november 2019
B med tilvalg

Beierholm
Revision

Ja
Ja

Nej, oplyses
Normalindtjeningsmetoden

Ja
Nej

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja
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Bilag 3: Figur oversigt. 
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