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1. Indledning 

Det danske ejendomsmarked har gennem de seneste år udviklet sig markant - ikke kun danske inve-

storer, men også for udenlandske investorer fra Europa og resten af verdenen har set muligheden 

for et attraktivt afkast. Investorerne har set gode muligheder for investeringer i det danske ejen-

domsmarked, og som en afledt effekt heraf, har priserne på det danske ejendomsmarked været sti-

gende og stiger fortsat.1 Udviklingen på markedet kan sammenlignes med en forlystelse. Det er gået 

op og ned, men det er gået stærkt. Ejendomme er et bredt begreb, og der findes mange forskellige 

typer af ejendomme, hvorfor anvendelsen af disse ligeledes er forskellige og afhænger af formålet. 

Dette forhold har en naturlig påvirkning på en ejendoms prissætning. Denne problematik har en væ-

sentlig rolle i værdiansættelsen af en ejendom. For hvordan formår man at værdiansætte en ejen-

dom og hvilke forhold medtages der heri? Der er især fokus på investeringsejendomme, som skyldes 

den store efterspørgsel på markedet. 

Når man tænker tilbage på finanskrisen i 2008 vækker det mange følelser. Investorer og boligejere 

blev ramt af krisen i takt med at ejendomsmarkedet gik nedad, priserne faldt og friværdien for-

svandt. Den nuværende verdensomspændende krise, Covid-19 som vi befinder os i, har ligeledes på-

virket ejendomsmarkedet. Men spørgsmålet er, hvilken effekt Covid-19 får på markedet? 

Selvom Covid-19 endnu ikke er et overstået kapital, er den økonomiske aktivitet i mange sektorer 

herunder ejendomsmarkedet allerede tilbage til niveauet før Corona opstod, og man kan se en ten-

dens til at virksomheder i stigende grad ekspanderer og lejer nye lokaler.2 Boligejendomme er på 

kort tid gået hen og blevet et af de mest efterspurgte produkter på det danske ejendomsinveste-

ringsmarked. Segmentet bliver forbundet med lav risiko og stabile cash-flows. Denne opfattelse har 

Corona krisen kun været med til at styrke. Investorerne allokerer således fortsat mere kapital til 

ejendomme.3  

En analyse foretaget af ejendomsadministrationsselskabet, Newsec viser, at transaktionsniveauet i 

2019 fortsat var højt. 70% af transaktionsniveauet relaterede sig til ejendomshandler foretaget i 

Storkøbenhavn og analysen viser ydermere, at de udenlandske investorer stod for ca. halvdelen af 

transaktionsniveauet, og der fortsat ses en interesse for det danske ejendomsmarked.4 Stigningen i 

efterspørgslen på ejendomsmarkedet kan ses som følge af lave obligationsrenter, hvorfor investe-

ringsejendomme er blevet en lukrativ forretning for investorer. 

 

 
1 Newsec - Det Danske Ejendomsmarked, Forår 2020 
2 Colliers International Danmark - Markedsupdate Puls, 3. Kvartal 2020, side 3 
3 Colliers International Danmark - Markedsupdate Puls, 3. Kvartal 2020, side 20 

4 Newsec - Det Danske Ejendomsmarked, Forår 2020, side 12 
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De opadgående store udsving på ejendomsmarkedet vanskeliggør værdiansættelsen af investerings-

ejendomme som blandt skyldes de markedsrisici, som foreligger i forbindelse med fastsættelsen af 

dagsværdien for investeringsejendomme. Denne usikkerhed samt andre væsentlige faktorer ved 

værdiansættelsen af investeringsejendomme gør området vanskeligt, da denne i væsentlig grad er 

præget af regnskabsmæssige skøn. 

2. Problemformulering 

Med afsæt i faget eksternt regnskab vil vi udarbejde vores afgangsprojekt med fokus på området 

”investeringsejendomme”. Vi vil herunder se på hvordan investeringsejendomme værdiansættes, da 

denne proces typisk indeholder regnskabsmæssige skøn. Vi vil i den forbindelse redegøre for gæl-

dende lovgivning samt undersøge hvordan regnskabsaflægger imødekommer de risikobetonede para-

metre i værdiansættelsesmetoden for at sikre, at den medtaget værdi er retvisende. Ud fra oven-

stående vil vores afgangsprojekt tage afsæt i den følgende problemformulering: 

Hvordan sikrer regnskabsaflægger at værdiansættelsen af investeringsejendomme giver det retvi-

sende billede på trods af usikkerheder i forbindelse med regnskabsmæssige skøn? 

For at besvare den udformede problemformulering har vi formuleret følgende underspørgsmål: 

1. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme? 

2. Hvilke værdiansættelsesmodeller findes der og hvordan opgøres disse? 

3. Hvilke usikkerheder forekommer ved opgørelsen af værdiansættelsen af investeringsejen-

domme? 

4. Hvor sensitiv er værdiansættelsen af investeringsejendomme på baggrund af de parametre, 

der indgår i værdien heraf? 

5. Hvordan varetages usikkerhederne i forbindelse med værdiansættelsen af investeringsejen-

domme og hvordan begrænses disse i praksis? 

 

2.1 Relevans 

Med det øgede fokus på regnskabsmæssige skøn og de hertil forbundne komplikationer, er det vores 

overbevisning at dette emne fortsat er relevant. Gennem de seneste år er interessen for det danske 

boligmarked steget. Det ses blandt andet ved større aktørers indtræden på det danske ejendoms-

marked. Prisudviklingen for fast ejendom har i lighed med interessen været stigende over den sene-

ste årrække. Dette understreger vigtigheden af værdiansættelsen af investeringsejendomme, og 

dette har stor indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Med afsæt i ovenstående postulat mener vi, at 

netop dette emne såvel for egen udviklingen som for de professionelle aktører på markedet fortsat 

er relevant.  
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3. Metode 
Dette afsnit vil danne grundlag for fremgangsmåden for besvarelsen af opgavens problemformule-

ring. Ved udarbejdelsen af opgaven vil vi gøre brug af både kvantitative og kvalitative dataindsam-

lingsmetoder. Kvantitative data kendetegnes ved data som er uomtvistelige. Dette betyder at de 

indsamlede data kan tælles, måles og opgøres konkret - altså tal, svar eller facts, der kan tælles og 

statistisk beregnes (hårde data). Kvalitative data kræver større grad af fortolkning og kan ikke opgø-

res konkret (bløde data).5 

Den indledende fase af opgaven vil i høj grad være beskrivende og redegørende, da denne del inde-

holder grundlæggende teori om investeringsejendomme herunder gældende lovgivning for området. 

Den analyserende del af opgaven bærer præg af en kvalitativ tilgang, da afsnittet lægger op til ud-

fordringer ved opgørelsen af værdiansættelsen for investeringsejendomme og de tilhørende risici 

forbundet med dette samt hvordan disse imødekommes. Den kvalitative tilgang vil blive understøt-

tet af en eksplorativ tilgang, da afsnittet har til formål at være undersøgende og udforskende, såle-

des at frembringe interessante forhold til nærmere undersøgelse.6 Derudover vil der blive foretaget 

kvalitative interviews med formålet om at få et bredere indsigt i, hvordan disse imødekommes og 

håndteres af relevante fagpersoner. Den afsluttende del af opgaven vil indeholde en diskussion af 

den praktiske håndtering af de ovennævnte risici ved sammenholdelse af ekspertudtalelser. 

Vi vil som nævnt indsamle kvalitative data i form af interviews. I den forbindelse vil vi interviewe 3 

relevante personer og forhøre dem om deres holdninger, overbevisninger og erfaringer inden for vo-

res problemformulering. De 3 interviews vil blive transskriberet fra lydbånd til tekstformat.  

Afgangsprojektets kontekst vil desuden blive udarbejdet med afsæt i videnskabsteoretiske deduk-

tive metode og induktive metode.  

Den induktive videnskabsteoretiske metode vil benyttes i forbindelse med opstilling af påstande i 

henhold til kritiske spørgsmål og vurderinger af tidligere og gældende lovgivning samt udarbejdelsen 

af analyser i et forsøg på at komme frem til generel viden.7 Påstande vil blive udformet på baggrund 

af artikler, interviews og andet materiale udarbejdet af eksterne kilder.  

Den deduktive videnskabsteoretiske metode vil bestå af kilder, som underbygger afgangsprojektets 

konklusioner, samt dokumentere de afsnit, hvor vi fastsætter forudsætningerne for opgavens videre 

tilblivelse.8 Dokumentationen vil primært bestå af juridiske vejledninger, bekendtgørelser samt ek-

spertudtalelser.  

 

 
5 Metode og projektskrivning – en introduktion; Thomas Harboe; 2. udgave, 3. oplag 2014; Side 47 
6 Metode og projektskrivning – en introduktion; Thomas Harboe; 2. udgave, 3. oplag 2014; Side 49 
7 https://sohtx.systime.dk/?id=263 
8 https://sohtx.systime.dk/?id=263 
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Vores 3 udvalgte respondenter er følgende:  

Mikkel Mauritzen, Director og statsautoriseret revisor hos BDO  

Mikkel Mauritzen har 10 års erfaring i BDO og har gennem tiden strikket en kundeportefølje sam-

men, som blandt andet består af ejendomsinvestorer og andre aktører på markedet. Herudover er 

Mauritzen udvalgt som repræsentant i BDO´s videncenter, hvor hans rolle er at sikre videreformid-

ling af ændringer og vedtagelse af ny lovgivning, der er relevant for branchen. Medarbejdere som 

sidder i videnscenteret, besidder høj teoretisk viden og sørger for korrekt implementering af denne 

i virksomheden. Med afsæt i dette var det naturligt at vælge Mikkel Mauritzen som en af vores ek-

sperter som vi ønsker at interviewe.  

Jette Lundsgaard, Erhvervsejendomsmægler og valuar, MDE hos Lundsgaard Erhverv 

Jette Lundsgaard er direktør, erhvervsmægler og valuar, MDE hos Lundsgaard Erhverv. Lundsgaard 

har igennem 30 år beskæftiget sig med salg og vurdering af ejendomme herunder blandede benyttet 

ejendomme. Lundsgaard har indgående erfaring med erhvervsmarkedet og alle de kompleksiteter 

som investeringsejendomme berører.  

Lars Byrgesen, Økonomidirektør hos Einar Kornerup A/S 

Lars har tidligere slået sine folder som revisor og har i 14 år beskæftiget sig med revision. I 2009 ud-

skiftede Lars denne titel ud med titlen “Økonomidirektør” hos Einar Kornerup A/S. Da Lars til dag-

ligt sidder med ejendomsinvesteringer i modsætning til en revisor, er det vores forventning, at han 

kan belyse udfordringerne fra et andet perspektiv. 

3.1. Afgrænsning 

For at sikre en dybdegående og konkret besvarelse af opgavens problemstilling, vil opgaven inde-

holde en afgrænsning af de specifikke emner, som inddrages i vores analyse. Dermed sikres det, at 

opgaven kan udarbejdes med en høj detaljegrad inden for de emner som vi mener er høj relevant 

for problemstillingen. Opgaven afgrænses til det danske ejendomsinvesteringsmarked. I forlængelse 

heraf vil opgaven afgrænses til danske regnskabsregler. Dermed vil opgaven tage udgangspunkt i 

årsregnskabslovens (ÅRL) begrebsramme i henhold til den regnskabsmæssige behandling af investe-

ringsejendomme. Årsregnskabsloven benytter “IAS” international Accounting Standards som fortolk-

ningsbidrag. I besvarelsen af problemformuleringen vil der udelukkende blive inddraget paragraffer 

og forhold, som har betydelig indflydelse for problematikken belyst i problemformuleringen. Opga-

ven vil ikke indeholde uddybende forklaringer og fortolkninger af IFRS 16 vedrørende indregning af 

leasede investeringsejendomme.9 

Opgaven vil alene fokusere på indregning og måling af ejendomme klassificeret som investerings-

ejendomme i det eksterne regnskab.  

 
9https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-
bog%202016%20IAS%2040.pdf 
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Dermed vil der i opgaven ikke redegøres for bestemmelser vedrørende indregning og måling af do-

micilejendomme, handelsejendomme eller ejendomme under opførelse. Til udarbejdelse af følsom-

hedsanalysen, vil der tages afsæt i data for kontorejendomme. 

I opgaven vil der blive redegjort for flere forskellige muligheder for indregning og måling af investe-

ringsejendomme. Dog vil opgaven fokusere på indregning og måling af investeringsejendomme til 

dagsværdi herunder værdiansættelsen af denne.  

Der vil i opgaven indgå en redegørelse af to afkastbaseret modeller til dagsværdimåling.  

Henholdsvis “Return Base” modellen også kaldet “Normalindtjeningsmodellen” og “Discounted Cash 

Flow modellen” (DCF-modellen). Denne redegørelse vil dog ikke indeholde matematisk gennemgang 

af de to modeller.  

Opgaven vil alene omhandle den regnskabsmæssige behandling af værdiansættelsen af investerings-

ejendomme. Dermed vil der i ikke opgaven ikke blive taget højde for gældsforpligtelser eller finan-

siering, der angår investeringsejendomme. Desuden vil opgaven ikke behandle SKAT og moms. 

3.2 Kildekritik  

Opgavens informationsindsamling vil hovedsageligt bestå af sekundære kilder i form af bøger, regn-

skabsvejledninger, publikationer og artikler skrevet af relevante fagpersoner. Hovedparten af an-

vendt data i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven vil derfor bestå af kvalitative data. I opga-

ven vil der ligeledes blive inddraget kvantitative data i form af markedsrapporter.  

De sekundære kilder vurderes at have en høj grad af validitet, da disse er udarbejdet af fagpersoner 

med afsæt i deres faglige viden og erfaringer.  

Herudover bliver der i omtalte sekundære kilder inddraget undersøgelser og interviews af andre høj 

relevante personer, hvilket underbygger troværdigheden af disse kilder. Ovennævnte kilder er for-

fattet med afsæt i at strømline metoden for værdiansættelsen af investeringsejendomme. Det er 

eksempelvis ikke lovreguleret, hvordan der skal tages højde for de risici, som er forbundet med op-

gørelse af værdiansættelsen af investeringsejendomme. Der er dermed tale om anbefalinger til op-

gørelsen. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn til, om forfatteren eller mediet, der er afsender på 

materialet, har en “skjult” agenda for at præge denne i en mere liberalistisk eller konservativ ret-

ning. Inden data fra ovennævnte kilder bliver inddraget i opgaven, vil eventuelle konklusioner og 

pointer blive behandlet kritisk. Herudover vil vi selvsagt udelukkende inddrage kilder, som er publi-

ceret tættest muligt på perioden for udarbejdelsen af opgaven samt hvis kildens argumentation vur-

deres saglig, konsistent og detaljeret. 

I forbindelse med udarbejdelsen af afgangsprojektet, vil der blive inddraget kvalitative ekspertin-

terview, som danner grundlag for analysen af den praktiske tilgang til værdiansættelsen af investe-

ringsejendomme. Interviewene er opbygget omkring det “semistrukturerede” interviews. En af for-

delene ved denne analysemetode er, at de indsamlet data er fleksible og man kan få individuelle 

erfaringer og holdninger til kende.  
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Når selve interviewet foretages muliggøre denne metode, at man kan følge stemningen i et inter-

viewet og dermed tillader man at interviewet kan gå i flere retninger og indsamle data, der muligvis 

var gået tabt, hvis man var for låst på den planlagte agenda. Med det sagt, er der investeret meget 

tid i planlægningen af interviewet herunder researche på relevant viden indenfor emnet. På bag-

grund af den opnået viden, blev der udarbejdet en række spørgsmål, der agerer guideline for selv 

interviewet. Det er forventeligt at vores respondenter er påvirket af egne subjektive holdninger til 

emnet, hvorfor eventuelle konklusioner og pointer fra interviewene vil behandles kritisk. Under 

selve interviewene, var der i vid udtrækning sørget for at minimere udefrakommende påvirkninger 

for at stille de bedste forudsætninger for respondenternes besvarelser. Ved alle interviewene var 

respondenten booket med en lille mark-up i afsat tid for at sikre stressniveauet ikke havde indfly-

delse på besvarelserne. Herudover var før omtalte guidelines udformet med afsæt i åbne HV-spørgs-

mål, hvilket medvirker til, at man starter en dialog og respondenten har mulighed for at åbne op for 

sine holdninger og følelser i stedet for lukkede spørgsmål/svar. Ovenstående forhold har påvirket 

begrebsvaliditeten samt den interne validitet. 

3.3 Opgavens struktur 
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10 Figur 3.3.1 – Egen tilvirkning af opgavens struktur 
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3.4. Teori og litteratur 

3.4.1 Indledning 

Dette afsnit vil tage udgangspunkt i teorien bag investeringsejendomme herunder teorien om gene-

ralklausulen samt begrebsrammen. Derudover vil teorien om det præstations- samt formueoriente-

rede paradigme blive behandlet. 

Dette afsnit er essentielt for forståelse af den grundlæggende regnskabsteori bag investeringsejen-

domme, der senere vil blive gennemgået ved besvarelse af opgavens problemformulering og dertil-

hørende underspørgsmål.  

3.4.2 Overordnet teori 

Formålet med danske og internationale regnskabsregler er at sikre, at indregning og måling af en 

virksomheds finansielle stilling er korrekt og derved giver det retvisende billede.  

Årsregnskabsloven er det danske regelsæt for udarbejdelse af årsregnskabet.  

Størstedelen af de danske virksomheder aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Jo større virk-

somheden er, desto strammere er kravene.11 Teorien fra årsregnskabsloven er væsentlig for af-

gangsprojektets besvarelse af problemformuleringen. Årsregnskabslovens bestemmelser vil især an-

vendes til besvarelsen af de regnskabsmæssige måle- og indregningsmetoder. Loven bliver betragtet 

som rammelov, hvorimod internationale og danske regnskabsstandarder danner udgangspunkt for 

detailreguleringen.12 

Der er i Danmark udarbejdet regnskabsvejledninger, som danske virksomheder kan anvende. Disse 

indeholder anbefalinger og er således frivillige for virksomheden at anvende foruden for de krav 

som årsregnskabsloven fastsætter.13 

Årsregnskabsloven anvender bestemmelser i de internationale standarder inden for den regnskabs-

mæssige behandling af investeringsejendomme som fortolkningsbidrag. Den gældende IAS 40 In-

vestment Property bruges til fortolkning af lovens krav for investeringsejendomme. IAS 40 omhand-

ler investeringsejendomme og foreskriver den regnskabsmæssige behandling af disse og underbyg-

ger herved teorien fra årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven indeholder ikke en definition på inve-

steringsejendomme.  

 
11 https://www.pwc.dk/da/services/regnskab/aarsregnskabsloven.html 
12 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven, 7. udgave 2020/21 
13 https://www.fsr.dk/regnskabsvejledning-for-klasse-b-og-c-virksomheder 
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Dog er definitionen på investeringsejendomme i henhold til IAS 40 følgende: 14 

3.4.3 Det præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme 

Er man interesseret i at vide noget om, hvordan en given virksomhed har præsteret eller om, hvor 

stor en formue, der er bundet i virksomheden?  

Dette dilemma lægger op til to konkurrerende paradigmer: 

❖ Det præstationsorienterede paradigme (kostprismodellen) 

❖ Det formueorienterede paradigme (dagsværdimodellen) 

 

Det præstationsorienterede paradigme ser virksomheden som en transformationsproces, hvor drifts-

aktiviteten måles direkte i resultatopgørelsen på baggrund af indtægter (varesalg) fratrukket om-

kostninger (medgået ressourceforbrug), der giver overskuddet. I det præstationsorienterede para-

digme er resultatopgørelsen central, da overskuddet måles her, mens balancen tillægges en sekun-

dær betydning beregnet ud fra bevægelser fra resultatopgørelsen.15 

Det formueorienterede regnskabsparadigme anser virksomheden som et “væksthus for aktiver”, 

hvilket indebærer, at indregning og måling af aktiver og forpligtelser i balancen er væsentlige og 

fokus er derfor på ændringer i nettoaktiver/egenkapitalen (Aktiver - forpligtelser = nettoaktiver = 

egenkapital). Herudover måles indtægter og omkostninger fra periodens præstationer i balancen på 

baggrund af de definitioner, indregnings- og målekriterier, som gælder for aktiver og forpligtelser. I 

det formueorienterede paradigme er balancen central, da overskuddet måles her, mens resultatop-

gørelsen tillægges en sekundær betydning beregnet ud fra bevægelser i balancen.  

Altså er resultatopgørelsen overflødig og bruges udelukkende til præsentation af balanceændrin-

gerne ifølge det formueorienterede paradigme.16 

Vores udarbejdet underspørgsmål 1 vedrørende metoder til brug for indregning og måling af investe-

ringsejendomme samt behandling af disse, vil beskrive de forskellige indregnings- og målekriterier. 

3.4.4 Generalklausul  

Den primære bestemmelse i årsregnskabsloven (ÅRL) er generalklausulen. Det grundlæggende prin-

cip er, at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomheden situation.17  

 
14 EY - Indsigt i Årsregnskabsloven, 7. udgave 2020/21, side 283-284 
15 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave, side 115-116 
16 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave, side 147-150 
17https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/da_dk/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-indsigt-i-
aarsregnskabsloven-special-edition-dec2018.pdf 

“En investering i grunde, bygning eller i både grunde og bygninger med det formål at opnå af-
kast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller opnå kapitalgevinst ved 

videresalg.” 
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Denne generalklausul blev første gang introduceret tilbage i 2001 ved ændringen af årsregnskabslo-

ven. Vedtagelsen af denne lovgivning er skelsættende for den måde vi kender til aflæggelse af års-

rapporter i dag. Det var nemlig tilbage i 2001, hvor den danske årsregnskabslov gik fra at være præ-

stationsorienteret til formueorienteret for større eller børsnoterede virksomheder. Dette er grund-

elementet for måden hvorpå vi kender til aflæggelsen af årsregnskabet i dag for regnskabsklasse C 

og D virksomheder. Ved vedtagelsen af årsregnskabsloven i 2001 introducerede man ligeledes regn-

skabsklasserne A, B, C og D for at kunne differentiere regnskabskravene mellem små og store virk-

somheder. 

Der har siden 2001 været reguleringer og justeringer til årsregnskabsloven vedtaget i 2001  

i form af hensyn til de internationale standarder IAS og IFRS med det for øje at strømline årsregn-

skaber på tværs af landegrænser.18   

Generalklausulen om at årsregnskabet skal give et retvisende billede kommer til udtryk ved ÅRL 

§11: 19

 

I den danske årsregnskabslov er der udarbejdet en begrebsramme, som agerer årsregnskabslovens 

teoretiske fundament og dermed sikrer bedst mulig overholdelse af lovens generalklausul om det 

retvisende billede.20   

3.4.5 Begrebsrammen 

Begrebsrammen er dannet på baggrund af IASB´s begrebsramme i 1989 og Årsregnskabslovens be-

grebsramme i 2001.21 Begrebsrammen er inddelt i 5 niveauer22 

 
18 Finansiel rapportering - teori og regulering side. 56  
19 https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/11 

20 Finansiel rapportering - teori og regulering side. 216 
21 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 215 
22 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 217 

”Årsregnskabet og et eventuelt koncernregnskab skal give et retvisende billede af virk-
somhedens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledel-

sesberetningen skal indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen 
omhandler.”  
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23 

Begrebsrammens 5 niveauer kan inddeles i 2 overordnede grupper. Niveau 1 & 2 omhandler målsæt-

ningen for regnskabsudarbejdelsen og dermed uddyber forholdet beskrevet i generalklausulen. Ni-

veau 3 til 5 vedrører de generelle kriterier og krav til målesystemer, som er påkrævet for at kunne 

efterleve målsætningen beskrevet under niveau 1 og 2. I nedenstående afsnit vil der blive redegjort 

for hver af de respektive niveauer. 

Niveau 1 omhandler regnskabsbrugerens informationsbehov, hvilket foreskriver, at årsrapporten 

skal udgøre et egnet grundlag til støtte for regnskabsbrugernes beslutninger om virksomhedens fi-

nansielle stilling samt øvrige virksomhedsmæssige ageren.  

 

Ifølge niveau 1, har det eksterne regnskab 3 formål: 24 

● Prognoseopgaven: Dette formål beskriver virksomhedens evne til at skabe fremtidige penge-

strømme.   

● Kontrolopgaven: Mens prognoseopgaven er fremadrettet, er kontrolopgavens informations-

behov bagudrettet. Dette formål bruges primært af aktionærer/ejere til at overvåge om 

egenkapitalen forbliver intakt og om denne forvaltes effektivt.  

● Fordelingsopgaven: Dette formål afdækker informationsbehovet vedrørende ressourceallo-

keringen mellem virksomheden og investorerne. Forstået på den måde, om aktionærer skal 

trække penge ud af virksomheden i form af udbytte (da disse kan investeres bedre uden for 

virksomheden) eller om de bør lade pengene forblive i virksomheden (da de her forrentes 

bedst).25 

 

Niveau 2 foreskriver at den eksterne rapportering i form af det eksterne regnskab skal indeholde en 

række kvalitative egenskaber for at kunne skabe nytte for prognosen beskrevet under niveau 1. Kva-

litative egenskaber kan fordeles i 2 overordnede grupper i henholdsvis relevans og validitet, hvoraf 

nytteværdien heraf er en afvejning mellem disse 2.  

 
23 Figur 4.5.1 – Egen tilvirkning af begrebsrammens niveauer 
24 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 219 
25 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 221 - 224 

Brugernes 
informationsbehov
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måling

Klassifikation og 
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Dette skal forstås således, at relevant information uden validitet ikke skaber nytteværdi. Omvendt 

skaber information uden relevans med høj validitet ligeledes ikke værdi. 

Relevans skal forstås på den måde, at informationen er i stand til at gøre en forskel for regnskabs-

brugerens beslutninger om ressourceallokering. Relevans forudsætter dermed, at det kan bevises at 

informationen har påvirket en bestemt beslutningssituation.26 

Niveau 3,4 og 5  

Som beskrevet tidligere i afsnittet omhandlende begrebsrammen, beskriver niveau 3,4 og 5 de gene-

relle kriterier og krav til måleenheder for at kunne efterleve forudsætningerne beskrevet under ni-

veau 1 og 2. Afgangsprojektet vil behandle en nærmere redegørelse af niveau 3 og 4 sat i relief til 

investeringsejendomme om årsregnskabslovens krav til indregning og måling under afsnit 4. 

Begrebsrammens niveau 5 definerer, hvordan informationen skal klassificeres og præsenteres i års-

regnskabet, ledelsesberetningen og supplerende beretninger. Niveau 5 foreskriver, at for enhver 

form for klassifikation gælder de nedenstående 2 kriterier;   

• Kriterierne eller egenskaberne, som danner grundlag for klassifikationen, skal være rele-

vante for brugeren for at dække deres informationsbehov  

• Transaktioner og begivenheder skal kunne klassificeres på grundlag af de valgte kriterier el-

ler egenskaber, så der dannes homogene klasser.27 

Årsregnskabsloven har sammensat de traditionelle rammebestemmelser i 9 grundlæggende forud-

sætninger jf. ÅRL §13. Disse grundlæggende forudsætninger udgør rammebestemmelserne for be-

grebsrammen og forudsætningerne er følgende:28 

1. Klarhed og overskuelighed: Denne forudsætning dækkes af kravet om forståelighed på niveau 2 

og omhandler forståelig information for alle parter. 

2. Reelle forhold - Substans: Forudsætningen bliver fremstillet som “indhold frem for formalia” og 

følger kravet om validitet på niveau 2 i begrebsrammen. 

3. Relevans og væsentlighed: Væsentlighed bliver eksplicit omtalt under kvalitetskravene og er en 

tærskelværdi, som skal passeres før informationen er til nytte for brugeren. 

4. Going concern: Going concern er forudsætningen om at driften af en aktivitet formodes at fort-

sætte, medmindre den ikke skal eller ikke antages at kunne fortsætte. 

 
26 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 224 - 232 
27 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 239 
28 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 240-241 
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5. Neutralitet: Neutralitet går på, at regnskabsinformationerne ikke må være subjektive - for ek-

sempel til ledelsens egeninteresser. 

6. Periodisering: Periodiseringsprincippet går på at transaktioner og begivenheder indregnes, når de 

opstår, frem for i perioder, hvor disse udmøntes i pengestrømme. 

7. Konsistens: Forudsætningen fremgår som underpunkt til sammenlignelighed i begrebsrammens 

niveau 2 og går på at de samme indregnings- og måleattributter anvendes i perioderne. Dog skal 

dette ses i sammenhæng med validitets- samt relevanskriterierne.  

8. Bruttoprincippet: Ifølge bruttoprincippet, skal transaktioner, begivenheder og værdiændringer 

indregnes og måles hver for sig og må således ikke modregnes hinanden. 

9. Kontinuitet: Forudsætningen om kontinuitet skelner mellem formel og reel kontinuitet: 

• Den formelle kontinuitet består i, at beløbene i det foregående års ultimo balance skal 

svare til dette års primo balance, så den fuldstændige oplysning om virksomhedens økono-

miske udvikling offentliggøres for brugerne. 

• Den reelle kontinuitet skal forstås som at regnskabsår, metoder for indregning og måling 

ikke må ændres fra periode til periode. Som omtalt under forudsætningen om konsistens 

gælder reglerne om relevans- og validitet kriterierne.  

Når ovenstående overholdes, vil regnskabet blive aflagt i overensstemmelse med generalklausulen 

og således give det retvisende billede. 

4. Hvordan er den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme? 

4.1 Indledning 

Nedenstående afsnit har til formål at besvare afgangsprojektets første underspørgsmål om den regn-

skabsmæssige behandling af investeringsejendomme.  

Afsnittet vil behandle de forskellige muligheder for den regnskabsmæssige behandling af investe-

ringsejendomme og redegøre for den bagvedliggende teori, hvilket vil danne grundlag for den efter-

følgende beskrivelse af metoderne til værdiansættelse af investeringsejendomme. 

4.2 Indregning af anlægsaktiver 

Byggeklodserne som regnskabet er sammensat af kaldes for elementer og disse defineres på be-

grebsrammens niveau 3.29 Definitionen på et aktiv er ifølge Årsregnskabslovens, bilag 1, opdelt i føl-

gende 3 elementer, der skal være opfyldt:30 

 

 
29 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 232 
30 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 246 
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1. Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol, 

2. som et resultat af tidligere begivenheder, og 

3. hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden. 

Ydermere definerer Årsregnskabsloven anlægsaktiver som aktiver, der er bestemt til vedvarende eje 

eller brug for virksomheden.31 

Nedenstående vil kort beskrive ovenstående 3 forudsætninger for indregning af anlægsaktiver. 

Ad 1 - Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol32 

Mange ressourcer i samfundet giver økonomiske fordele for en virksomhed uden at være et aktiv. 

Det afgørende er dog ikke, om virksomheden har den juridiske ejendomsret til et aktiv, men om 

virksomheden har dispositionsretten, erhverver de økonomiske fordele og løber de økonomiske ri-

sici. I de fleste tilfælde vil den juridiske definition stemme overens med den føromtalte definition. 

Dog er der undtagelser, der understreger, at den økonomiske definition er den afgørende. Et eksem-

pel er leje af aktiver (finansiel leasing), der opfylder ovennævnte kriterier og bliver derfor i regn-

skabsmæssig forstand betragtet som aktiver, selvom den juridiske ejendomsret foreligger hos udle-

jeren.  

Ad 2 - Et resultat af tidligere begivenheder33 

Ovenstående tager udgangspunkt i, at aktiver kun må indebære økonomiske ressourcer, som virk-

somheden på balancedagen har dispositionsretten over, og ikke aktiver, som forventes anskaffet i 

fremtiden eksempelvis i henhold til de vedtagne budgetter med afsæt i reinvestering eller vækst.  

Ad 3 - Fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden34 

Denne del af definitionen skelner ikke mellem typer af aktiver og sondrer ligeledes ikke mellem ak-

tiver, der er købt udefra og aktiver, der er oparbejdet internt i virksomheden. Definitionen tager 

derimod udgangspunkt i, om aktiverne repræsenterer økonomiske ressourcer, der findes i virke-

ligheden, og om disse har potentiel værdi (fremtidige økonomiske fordele) for virksomheden. Om-

vendt følger det af definitionen, at økonomiske ressourcer ikke er aktiver, hvis de ikke besidder 

ovennævnte egenskab. Et eksempel er, hvis en virksomhed afholder udgifter til køb af en maskine, 

og det straks efter købet viser sig, at være et dårligt køb og maskinen dermed ikke bidrager til den 

fremtidige indtjening, er maskinen ikke et aktiv. Virksomheden skal dermed føre alle afholdte om-

kostninger i forbindelse med købet af maskinen i resultatopgørelsen. 

Til fortolkning af Årsregnskabslovens bestemmelser kan IAS 16 anvendes. Materielle aktiver define-

res her som fysiske aktiver, der besiddes af virksomheden til brug i produktionen eller distributionen 

 
31 PwC, Regnskabshåndbogen 2019, side 145 
32 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 246 
33 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 246-247 
34 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 247-248 
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af varer og tjenesteydelser med henblik på udlejning eller til andre administrative formål, og som 

forventes at blive anvendt i mere end en regnskabsperiode.35 

Ved begrebsrammens niveau 4 forstås de kriterier, som skal opfyldes for at et element kan indreg-

nes i balancen. Der kræves at være opfyldt to indregningskriterier for at være kvalificeret til ind-

regning tilsvarende ÅRL §33:36 

1. Det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde (aktiver) eller fragå virksomhe-

den (forpligtelser). 

2. Posten skal kunne måles validt til kostpris eller værdi. 

Der er i Årsregnskabsloven ingen direkte definition af ejendomstyper, hvorfor vi vil anvende reg-

lerne i IFRS, herunder IAS 40 samt Regnskabsvejledningen for at klarlægge disse. 

Regnskabsvejledningen og IAS 40 definerer 4 typer af ejendomme: 

● Investeringsejendomme 

● Ejendomme under opførsel 

● Handelsejendomme 

● Domicilejendomme 

 

Som beskrevet i afgangsprojektets afgrænsning vil opgaven udelukkende indeholde beskrivelse og 

analyse af investeringsejendomme, hvorfor vi ikke vil fordybe os i de resterende 3 ejendomstyper. 

 

IAS 40 definerer investeringsejendomme som følgende:37 

Regnskabsvejledningen definerer investeringsejendomme som følgende:38 

 
35 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 263 
36 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side. 235 
37 IAS 40, side 2 
38 Regnskabsvejledningen, side 84 

“Investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger 
med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende lejeindtægter 

og/eller kapitalgevinst ved videresalg.” 

”Investeringsejendomme besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapi-
tal i form af løbende driftsafkast og/eller langsigtet kapitalgevinst ved videresalg.” 
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Udover ovenstående definition, foreskriver Regnskabsvejledningen også de nedenstående eksempler 

på investeringsejendomme39 

● Grunde og ejendomme, som er udlejet 

● Grunde og ejendomme, der er tomme, men ejet med henblik på udlejning 

● Grunde og ejendomme, hvor den fremtidige anvendelse endnu ikke er fastlagt 

● Ejendomme under opførelse, som forventes anvendt som investeringsejendomme. 

● Investeringsejendomme, som er under ombygning, renovering mv. med henblik på at sikre 

fortsat anvendelse som investeringsejendom. 

● Investeringsejendomme, som udbydes til salg, og som ikke ombygges eller renoveres med 

henblik på salg, forbliver investeringsejendomme. Investeringsejendomme overføres der-

imod til handelsejendomme, når ejendommen i væsentligt omfang ombygges eller renove-

res med henblik på salg. 

● Leasingtagerens finansielt leasede investeringsejendomme, som er videreudlejet på operati-

onelle leasingvilkår. 

 

De to ovennævnte definitioner på investeringsejendomme er sammenlignelige, hvilket skal ses i for-

bindelse med at IAS 40 som nævnt under teoriafsnittet, er fortolkningsbidrag til Årsregnskabsloven, 

hvorfor der ses en naturlig lighed mellem IAS 40 og Regnskabsvejledningen. 

 

4.3 Indregning af investeringsejendomme 

Indregningskriterierne for indregning af et aktiv jf. ovennævnte ÅRL § 33 skal være opfyldt for at 

indregne investeringsejendomme i balancen. Det vil sige, at disse således kan indregnes, når  

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

2. aktivet skal kunne måles validt til kostpris eller værdi. 

Regnskabsvejledningen foreskriver, at en investeringsejendom skal indregnes som et aktiv på det 

tidspunkt, hvor fordele og risici ved besiddelse af investeringsejendommen overgår til virksomhe-

den. Overgangen for erhvervede investeringsejendomme finder sted ved overtagelsesdagen.40 

 

4.4 Måling af investeringsejendomme  

Uagtet om der er tale om immaterielle, materielle eller finansielle aktiver, måles disse til kostpris 

ved første indregning i balancen jf. Årsregnskabsloven §36, §40 og IAS 16. På dette tidspunkt vil 

kostprisen være et udtryk for dagsværdien. Kostprisen skal indeholde alle omkostninger, der kan 

henføres direkte til erhvervelsen af aktivet.  

 

 
39 Regnskabsvejledningen, side 84 
40 Regnskabsvejledningen, side 85 
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41 

Set i forhold til investeringsejendomme, kunne dette eksempelvis være stempelafgifter eller salær-

omkostninger. 42 

 

Efter første indregning i balancen kan måling af investeringsejendomme ske efter følgende bestem-

melser i årsregnskabsloven. 

 

• Årsregnskabslovens §40 - Indregning til kostpris  

• Årsregnskabslovens §41 - Indregning til dagsværdi 

• Årsregnskabslovens §38 - Indregning til dagsværdi 

 

Vi vil på næste side til brug for illustrationen af den regnskabsmæssige behandling af investerings-

ejendomme i henhold til ovennævnte indregningsmetoder, opliste følgende forudsætninger: 

 
41 LBK nr. 838 af 08.08.2019, ÅRL § 40, side 11 
42 Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave side 266 

”Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af an-
skaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte 
kan henføres til det fremstillede aktiv. Kostprisen for anlægsaktiver kan desuden indeholde 
de omkostninger, der indirekte kan henføres til det pågældende anlægsaktiv, hvis omkost-
ningerne vedrører fremstillingsperioden. Herudover kan renter af kapital, der er lånt til at 
finansiere fremstillingen, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen” 
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43 

 

Det skal bemærkes, at ovenstående forudsætninger danner grundlag for beregningerne foretaget i 

de følgende afsnit. Dog tager disse afsæt i nogle yderst forsimple forudsætninger for at tydeliggøre 

forskellene på ovennævnte indregningsmetoder. 

 

4.4.1 Årsregnskabslovens §40 - Indregning til kostpris 

Indregning og måling af materielle aktiver til kostpris foreskriver, at dette skal ske til kostpris med 

fradrag for afskrivninger hvis aktivet har en begrænset brugstid jf. §36 og 40 i Årsregnskabsloven. 

Sat i relief til investeringsejendomme, så gælder det at der skal afskrives på bygningen, da denne 

har en begrænset brugstid, hvorimod der ikke afskrives på grunden, da denne ikke har en begrænset 

brugstid. Ved behandlingen af ejendommen og den dertilhørende indregning og måling af ejen-

domme til kostpris, skal brugstiden fastlægges, som svarer til perioden, som man forventer, at ejen-

dommen kan anvendes i. 

Der skal desuden tages stilling til en eventuel scrapværdi, der er den mindste værdi et aktiv kan 

nedskrives til. Investeringsejendomme, der indregnes til kostpris, vil typisk have en scrapværdi, da 

disse ikke taber al værdi.44   

 

 
43 Figur 7.4.1 – Egen tilvirkning af forudsætninger 
44 Viden om; Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling, BDO, side 1 

Anskaffelsessum for ejendommen er 
30 mio.kr.

Ejendommen er opskrevet med 5 
mio. kr. i perioden frem til 
balancedagen således at 
ejendommen har en værdisætning 
på 35 mio. kr.

Selskabsskatteprocenten er 22% til 
brug for beregning af udskudt skat.

Scrapværdien fastsættes til 15 mio. 
kr. svarende til 50% af 
anskaffelsessummen.

Ejendommen afskrives systematisk 
med lineære afskrivninger over 50 år. 
Der afsrkives ikke skattemæssigt.
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Ved indregning til kostpris er det et krav, at der nedskrives på aktivet såfremt at den regnskabs-

mæssige værdi er højere end genindvindingsværdien jf. Årsregnskabslovens §42:  

45 

Vi vil med udgangspunkt i ovenstående redegørelse af ÅRL §40 visualisere den regnskabsmæssige be-

handling heraf med afsæt i de føromtalte forudsætninger på næste side: 

 

46 

4.4.2 Årsregnskabslovens §41 - Indregning til dagsværdi 

Som beskrevet tidligere skal investeringsejendomme optages til kostpris ved første indregning jf. 

§40 i Årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven muliggør dog herefter at investeringsejendomme lø-

bende kan indregnes til dagsværdi jf. §41 i Årsregnskabsloven47. 

 
45 LBK nr. 838 af 08.08.2019, ÅRL § 42, side 11 
46 Figur 7.4.1.1; Egen tilvirkning efter ÅRL § 40 iht. opstillede forudsætninger 
47 Viden om; Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling, BDO, side 2 

”Anlægsaktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37, 37 a eller 38, skal ned-
skrives til en lavere genindvindingsværdi.” 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/37
https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/37a
https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/38
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48 

Som paragraffen foreskriver, foretages opskrivningen til dagsværdi. Dagsværdien estimeres med af-

sæt i salgsværdier såfremt der findes et aktivt marked, hvor værdien kan benchmarkes op i mod. 

Hvis dette ikke er muligt, kan dagsværdien estimeres på baggrund af genanskaffelsesværdien eller 

nettorealisationsværdien.49  

Indregningen efter årsregnskabslovens §41 forudsætter, at positive dagsværdireguleringer bindes 

direkte på egenkapitalen som en bunden reserve. Denne reserve vil typisk blive præsenteret som 

“Reserve for opskrivning”. I forhold til indregning til kostpris, afskrives der ved denne metode på et 

højere grundlag, da der også afskrives på opskrivningen. Afskrivningen på opskrivningen nedbringer 

reserven og reguleres mellem reserven og overført resultat. Reguleringen af udskudt skat føres i lig-

hed med afskrivningen direkte på reserven. Ved indregning og måling jf. §41 i årsregnskabsloven er 

det en forudsætning, at dagsværdien løbende bliver revurderet med en frekvens svarende til bety-

delige udsving i værdien.50 Vi vil i nedenstående i lighed med illustrationen af ÅRL § 40 visualisere 

de regnskabsmæssige konsekvenser ved indregning efter ÅRL §41 med afsæt i samme forudsætnin-

ger som føromtalte. 

 

 

 

 

 

 
48 Årsregnskabsloven §41 
49 Finansiel Rapportering - teori og regulering 5. udgave. s. 267 
50 Finansiel Rapportering - teori og regulering 5. udgave. s. 267 

”§41 Virksomheden kan opskrive immaterielle og materielle anlægsaktiver og kapitalandele i 
dattervirksomheder og associerede virksomheder til dagsværdi. Immaterielle anlægsaktiver 

kan dog alene opskrives, hvis de handles på et aktivt marked. 
Stk. 2. Bestemmelserne i § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder anvendelse, dog således at genanskaf-

felsesværdi eller nettorealisationsværdi kan anvendes, hvis en tilnærmet salgspris ikke kan op-
nås.  

Stk. 3. Et beløb svarende til opskrivningen skal indregnes direkte i posten »Reserve for opskriv-
ning« under egenkapitalen. Denne reserve kan ikke elimineres med virksomhedens underskud 

eller formindskes på anden måde, jf. dog næste punktum.” 

 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/37#1
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51 

4.4.3 Årsregnskabslovens §38 - Indregning til dagsværdi 

Ifølge årsregnskabsloven er det ikke kun §41 som gør det muligt at indregne investeringsejendomme 

til dagsværdi. Såfremt virksomheden ønsker at måle ejendomme til dagsværdi, er der ligeledes en 

anden afgørende bestemmelse i ÅRL, der muliggør dette. Selskaber, der har investeringsejendomme 

som hovedaktivitet kan nemlig også gøre brug af §38 i Årsregnskabsloven: 52 

Såfremt et selskab vælger at indregne til dagsværdi, er det en forudsætning, at denne metode an-

vendes for alle de investeringsejendomme som selskabet måtte eje. Ved anvendelse af ÅRL §38, skal 

dagsværdireguleringen føres i resultatopgørelsen på en særskilt linje. I modsætning til indregning 

jf. ÅRL §41 overføres dagsværdireguleringen til de frie reserver på egenkapitalen. Ved indregning til 

dagsværdi i henhold til ÅRL §38 foretages der ikke afskrivninger.  

 
51 Figur 7.4.2.1; Egen tilvirkning efter ÅRL § 41 iht. opstillede forudsætninger 

52 LBK nr. 838 af 08.08.2019, ÅRL § 38, side 11 

”Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi” 
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Derimod skal ledelsen én gang årligt tage stilling til dagsværdien af alle investeringsejendomme i 

deres portefølje.53 I lighed med de andre illustrationer, vil vi også illustrere de regnskabsmæssige 

konsekvenser ved anvendelse af ÅRL §38. 

54 

4.4.4 Opsummering og sammenholdelse af indregningsmetoder 

Dette afsnit vil opsummere og sammenholde de føromtalte indregningsmetoder herunder den regn-

skabsmæssige behandling. Af nedenstående fremgår en illustration af forskelle og påvirkning i resul-

tatopgørelsen samt balance for de 3 indregningsmetoder.55 

 

 
53 BDO - Viden om: Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling. side 2 
54 Figur 7.4.3.1; Egen tilvirkning efter ÅRL § 38 iht. opstillede forudsætninger 
55 BDO - Viden om: Investeringsejendomme, regnskabsmæssig behandling, side 2 
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For at eksemplificere ovenstående vil vi sammenholde konsekvenserne af de 3 indregningsmetoder 

efter de opstillede forudsætninger: 

56 

Som det fremgår af illustrationen, er det ved dagsværdiprincipperne, hvor der opnås den højeste 

egenkapital - nærmere bestemt ved ÅRL §38. Netop denne metode er et konkret udtryk for essensen 

af vores problemformulering, da problemformuleringen er fokuseret på indregning og måling af in-

vesteringsejendomme til dagsværdi. Dermed tager vores problemformulering udgangspunkt i det 

formueorienterede paradigme, hvilket sætter balancen i fokus og betragter resultatopgørelsen som 

en residual af reguleringer foretaget i balancen. Anvendelse af ÅRL §38 er netop et konkret eksem-

pel på ovenstående forhold, da eventuelle dagsværdireguleringer i balancen vil blive afspejlet i re-

sultatopgørelsen.57    

4.5 Delkonklusion  

Med afsæt i ovenstående redegørelse kan vi dermed konkludere, at et aktiv defineres ved: 

I forlængelse af dette konkluderer IAS 40, at investeringsejendomme er defineret ved: 

 
56 Figur 7.4.4.1; Egen tilvirkning iht. opstillede forudsætninger 
57 Finansiel rapportering - teori og regulering 5. udgave s. 205  

“En ressource som er under virksomhedens kontrol som følge af tidligere begivenheder 
og hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.” 

“Investering i grunde, bygninger, en del af en bygning eller i både grunde og bygninger 
med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende lejeindtægter 

og/eller kapitalgevinst ved videresalg.” 
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I det vi nu har konkluderet definitionen for henholdsvis et aktiv og en investeringsejendom, kan vi 

se på konklusionen for indregning af føromtalte. Som beskrevet i redegørelsen er der flere måder at 

indregning af aktiver, herunder investeringsejendomme, regnskabsmæssigt kan blive behandlet. Det 

er ufravigeligt, at første indregning skal ske til kostpris, men herefter tillader årsregnskabsloven 

indregning til enten kostpris eller dagsværdi. Indregning til kostpris tager udgangspunkt i måleattri-

butter, der stammer fra det præstationsorienteret paradigme, hvorimod indregning til dagsværdi 

bygger på måleattributter fra det formueorienterede paradigme. 

I tilfælde af at man ønsker at indregne en ejendom til dagsværdi i årsregnskabet, er der to grund-

læggende bestemmelser i årsregnskabsloven, der tillader dette. Her er der tale om henholdsvis §41 

& §38 i ÅRL. Paragraf 41 i ÅRL tillader indregning til dagsværdi, hvor dagsværdireguleringen bliver 

bundet på en reserve på egenkapitalen. Denne henvender sig til virksomheder, som ikke direkte be-

skæftiger sig med ejendomsinvestering, eller som i hvert fald har andre aktiviteter som hovedaktivi-

tet. Den primære årsag herfor er at sikre, at der ikke udloddes midler på baggrund af ikke-retvi-

sende dagsværdiopgørelser. Såfremt virksomheden har investeringsaktivitet som hovedaktivitet, er 

det muligt at anvende ÅRL §38 til indregning af dagsværdi. I dette tilfælde vil dagsværdiregulerin-

gen indregnes i driften. 
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5. Hvilke værdiansættelsesmodeller findes der og hvordan opgøres disse?  

5.1 Indledning 

“Dagsværdi” er et vidt begreb og har ikke en entydig størrelse. Det er snarere en regnskabsmæssig 

målsætning, som har til formål at indgive regnskabsbrugerne en større indsigt i værdiansættelsen af 

forpligtelser og aktiver. For regnskabsbrugerne er en værdiansættelse, der afhænger af typen af 

forpligtelser og aktiver mere relevant end historiske kostpriser - men denne værdiansættelse med-

fører også store udfordringer for regnskabsaflæggere.58 

Formålet med dette underspørgsmål er at afdække hvilke værdiansættelsesmodeller, der findes og 

hvordan disse opgøres herunder at give et overordnet indblik i, hvordan dagsværdien opgøres og 

hvilke forudsætninger, der ligger til grund. 

5.2 Dagsværdi 

Dagsværdi er defineret i årsregnskabslovens bilag 1, D, nr. 2, som:59 

I bemærkninger til ovenstående omtalte lov anføres, at dagsværdi anvendes synonymt med begre-

bet “fair value”, som anvendes i IFRS 13. Denne tager ikke stilling til, hvilke forpligtelser og aktiver, 

som regnskabsmæssigt skal eller kan måles til dagsværdi, da dette fremgår af de respektive stan-

darder. IFRS 13 fastlægger dog, hvilke forudsætninger og hvilket grundlag, der lægges til grund ved 

måling af dagsværdi for en given forpligtelse eller for et givent aktiv. IFRS 13´s definition på dags-

værdi er følgende60: 

 

Vi vil i nedenstående gøre rede for de enkelte punkter i ovennævnte definition. 

5.2.1 Måling til dagsværdi 

Formålet med dagsværdimåling er at anslå den pris, der ville anvendes i en transaktion, hvor sælger 

og køber udveksler et aktiv eller en forpligtelse på balancedagen på armslængdevilkår.  

 
58 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 83 
59 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 84 
60 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 84 

“Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en forpligtelse kan udlignes 
ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter.” 

“Den pris, der vil blive modtaget ved salg af et aktiv eller betalt for overdragelse af en forplig-
telse i en regulær handel mellem markedsdeltagere på balancedagen” 
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Dagsværdien af en investeringsejendom skal afspejle udlejningsindtægter og andre antagelser, som 

øvrige markedsdeltagere ville anvende ved fastsættelsen af prisen for den respektive investerings-

ejendom under aktuelle markedsforhold. Med andre ord skal dagsværdien være et udtryk for hvad 2 

uafhængige parter ville handle (investeringsejendommen) aktivt til.61 

Virksomheden skal ved dagsværdimåling vurdere følgende62: 

1. Hvilket konkret aktiv eller forpligtelse, der skal måles til dagsværdi. 

2. Hvilke centrale forudsætninger, der er passende. 

3. Hvilket marked, som er det mest fordelagtige for aktivet eller forpligtelsen. 

4. Hvilken værdiansættelsesmetode, der er det mest hensigtsmæssige. Valget af værdiansættelses-

metoden skal baseres på tilgængelige data, som kan anvendes som input og som repræsenterer for-

udsætningerne markedet lægger til grund for opgørelsen af dagsværdien og hvilket niveau i dags-

værdihierakiet disse input kategoriseres i. 

Vi vil i henhold til afgrænsningen udelukkende fokusere på hvilke værdiansættelsesmetoder, der 

findes og hvordan disse opgøres, hvorfor vi i ovenstående vil tage udgangspunkt i punkt 4 i henhold 

til næste afsnit. 

5.2.2 Værdiansættelsesmetoder  

Årsregnskabsloven eller IFRS 13 fastsætter ikke specifikke metoder til anvendelse til opgørelse af 

dagsværdien, hvilket skyldes at det for opgørelsen af dagsværdien, skal tages stilling til hvilken 

værdiansættelsesmetode, der vil medføre det bedste estimat af dagsværdien. IFRS 13 opstiller 3 

overordnede metoder. Disse er oplistet i den rækkefølge, der som udgangspunkt giver det bedste 

grundlag for opgørelse af dagsværdien. Afhængigt af hvilke elementer, som skal opgøres til dags-

værdi, er det ikke altid muligt at anvende markedsmetoden til eksempelvis ejendomme, hvor det vil 

være mere fordelagtigt at anvende indkomstmetoden mv.63 Nedenstående oplistes de forskellige 

værdiansættelsesmetoder64: 

Markedsmetoden: Anvender kurser og andre relevante oplysninger, som er genereret af markeds-

transaktioner. der involverer identiske eller sammenlignelige aktiver eller forpligtelser. 

Indkomstmetoden: Konverterer fremtidige beløb (fx pengestrømme eller indtægter og omkostnin-

ger) til et enkelt nuværende (diskonteret) beløb. 

Omkostningsmetoden: Afspejler det beløb, som aktuelt ville kræves for at erstatte et aktivs nytte-

værdi (aktuel genanskaffelsesværdi) 

 
61 IAS 40, Investeringsejendomme side 4 
62 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 84 
63 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 85 

64 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 85 
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For de ovenstående overordnede metoder findes de nedenstående forskellige anerkendte alterna-

tive metoder: 

65 

Vi vil i de efterfølgende afsnit redegøre for de værdiansættelsesmetoder som er mest relevante for 

værdiansættelsen af investeringsejendomme.   

Ved dagsværdimåling skal der altid anvendes den bedste værdiansættelsesmetode, der indeholder 

de højest opnåelige og mest pålidelige forudsætninger til opgørelsen af dagsværdi. Vi vil i nedenstå-

ende redegøre for dagsværdihierarkiet. 

5.2.3 Dagsværdihierarkiet i henhold til Årsregnskabsloven §37 

For at opnå de højest og mest pålidelige forudsætninger til opgørelsen af en dagsværdi, er der ind-

arbejdet et dagsværdihierarki i Årsregnskabslovens § 37:66 

1. Salgsværdi på et velfungerende marked  

2. Salgsværdi for enkelte bestanddele 

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

nikker.  

4. Kostpris er undtagelsen af lovens regel om dagsværdi og skal anvendes, hvis en pålidelig salgs-

værdi ikke kan beregnes. 

Loven foreskriver at regnskabsaflægger skal stræbe efter det højst mulige niveau i dagsværdihierar-

kiet til måling af dagsværdien. Dette hierarki blev hovedsageligt introduceret til at bestemme dags-

værdien af finansielle instrumenter. Som følge heraf vil vi ikke foretage en dybdegående redegø-

relse for de respektive niveauer i hierarkiet, men derimod beskæftige os med IFRS 13, da vi finder 

denne mere relevant for investeringsejendomme. Denne vil blive gennemgået i følgende afsnit.67 

5.2.4 Dagsværdihierakiet i henhold til IFRS 13 

Publikationen af IFRS 13 indeholdt ligeledes et dagsværdihierarki. Dette hierarki er opdelt i 3 ni-

veauer, hvor niveau 1 betragtes som det højest opnåelige.  

 
65 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 85 
66 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 86 
67 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 88 
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I lighed med dagsværdihierarkiet i ÅRL, skal der stræbes efter at dagsværdimålingen foretages på et 

så højt niveau i hierarkiet som muligt. Hierarkiet anvendes til at afgøre, hvor uafhængigt dagsvær-

dien er opgjort.68   

Dagsværdihierarkiet i henhold til IFRS 13 opstiller eller fastsætter ikke konkrete modeller, der kræ-

ves anvendt i forbindelse med opgørelsen af dagsværdi. Dette skyldes, at der for hver enkelt dags-

værdiregulering skal foretages en vurdering af, hvilken metode, som giver det mest retvisende bil-

lede af dagsværdien. Derimod opstiller IFRS 13 overordnede metoder, der anses for at give det bed-

ste grundlag for opgørelsen af dagsværdi. IFRS 13´s dagsværdihierarki lyder som følgende:69   

70 

Ovenstående definitioner er indhentet fra lærebogen71 og underliggende forklaringer er indhentet 

fra publikationen fra EY72. I nedenstående afsnit, vil vi redegøre for de i afsnit 5.2.2 nævnte dags-

værdiansættelsesmetoder. For hver af de 3 nævnte metoder, findes der forskellige værdiansættel-

sesmetoder. Vi vil i nedenstående opliste de væsentligste dagsværdiansættelsesmetoder for inve-

steringsejendomme og vil redegøre for den teoretiske anvendelse herfor:  

• Sammenlignelige transaktioner/handelspriser (Markedsmetode) 

• Den afkastbaserede model/Normalindtjeningsmetoden (indkomstmetode) 

• Discounted cash flow, DCF-modellen (indkomstmetode) 

 
68 Finansiel rapportering - teori og regulering 5. udgave s. 206  
69 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 s. 86 
70 Figur 8.4.2.1 – Egen tilvirkning af dagsværdihierakiet jf. IFRS 13 
71 Finansiel rapportering - teori og regulering 5. udgave s. 206 
72 EY; Indsigt i Årsregnskabsloven 2020/2021 side 87 

Niveau 1

•Definition: Officielle kurser (Ikke regulerede noterede kurser på et aktivt marked for 
identiske aktiver eller forpligtelser, som virksomheden har adgang til på 
målingstidspunktet)

•Forklaring: For visse aktiver findes der et aktivt marked for nøjagtige tilsvarende aktiver, 
som målingen kan tage udgangspunkt i, uden behov for justering af markedspriser. 
Eksempelvis børsnoterede aktier.

Niveau 2

•Definition: Observerbare input for aktivet eller forpligtelsen, enten direkte (eks. kurser) 
eller indirekte (eks. afledt af kurser), der ikke indgår i niveau 1. 

• Forklaring: Hvis der ikke findes et aktivt marked, kan dagsværdimålingen i stedet tage 
udgangspunkt i markedspriser for lignende aktiver eller seneste markedstransaktioner i 
form af ejendomshandler i lignende typer af ejendomme i lignende områder.

Niveau 3

• Definition: Input til måling af aktivet eller forpligtelsen, som ikke er baseret på 
observerbare markedsdata (Ikke observerbare input)

• Forklaring: Hvis der hverken findes markedspriser for tilsvarende aktiver eller 
markedspriser for lignende aktiver, anvendes i praksis ofte DCF-modeller eller i mindre 
omfang afkastbaserede modeller. Opgørelsen af dagsværdi kan for visse aktiver tages 
udgangspunkt i valuarvurderinger.
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5.3 Sammenlignelige transaktioner 

Som titlen indikerer, omhandler denne metode sammenligning af transaktioner - altså handler med 

identiske aktiver. Sat i relief til redegørelsen for dagsværdihierarkiet publiceret i IFRS 13, er sam-

menlignelige transaktioner det højst rangerende niveau. Dermed må denne metode være den mest 

hensigtsmæssige i forhold til at sikre sig det mest retvisende billede. Ved anvendelse af sammenlig-

nelige transaktioner for investeringsejendomme, er der som udgangspunkt flere tilgange til dette. 

Henholdsvis den interne markedsmetode og den eksterne uafhængige vurderingsmand. 

Den interne markedsmetode udføres ved at sammenligne en specifik ejendom med sammenlignelige 

gennemførte handler af tilnærmelsesvis identiske ejendomme. Det er vigtigt udelukkende at fore-

tage analysen på baggrund af salgspriser og ikke udbudsprisen. Udbudsprisen er til forhandling og vil 

i langt de fleste tilfælde variere med ikke uvæsentlige beløb. Desuden er det vigtigt, at handlen er 

sket mellem to uafhængige parter. 

Såfremt at ovenstående forhold er opfyldt, er der øvrige krav til sammenligningen. Først og frem-

mest skal handlerne, der sammenholdes med være gennemført inden for en forholdsmæssig kort 

tidsperiode fra værdiansættelsen, så det sikres at der ikke har været en væsentlig prisudvikling i 

markedet. Det kan derfor være vanskeligt at finde direkte sammenlignelige gennemførte handler, 

da volumen af disse handler, ikke er stor. Denne metode vil derfor som udgangspunkt blive anvendt 

som supplement til de øvrige modeller, som vil blive gennemgået i dette afsnit. 

Når der er tale om anvendelse af en “ekstern uafhængig vurderingsmand”, er der som oftest tale 

om en valuarvurdering. Det er dog en forudsætning, at vurderingsmanden skal have erfaring inden 

for den geografiske placering samt type af ejendom. Ved typiske valuarvurderinger eller vurderinger 

foretaget af mægler vil disse typiske indeholde en vis grad af forventninger til fremtiden i form af 

forbedringer, modernisering mv.  

Da indregningen af en investeringsejendom til dagsværdi skal være et udtryk for den konkrete værdi 

heraf pr. balancedagen, kan man ikke ukritiske anvende ejendomsvurderinger fra valuar eller ejen-

domsmægler til værdiansættelsen af dagsværdien uden af være bevidst om de bagvedliggende for-

udsætninger for vurderingen. 

En vurdering fra en ekstern vurderingsmand vil have en højere troværdighed end ved anvendelse af 

den interne markedsmetode. Dette skal ses i lyset af at vurderingsmanden vil være en uafhængig 

tredjepart, som hverken har til hensigt at værdiansætte ejendommen højere eller lavere. Selvom 

ledelsen skal værdiansætte ejendommen under samme forudsætninger som vurderingsmanden er 

det ikke utænkeligt, at ledelsens værdiansættelse vil afspejle deres egne interesser. Det er dog 

værd at bemærke, at værdiansættelsen foretaget af en vurderingsmand vil være foretaget på bag-

grund af andre værdiansættelsesmetoder. Herudover ville værdiansættelser udarbejdet af en vur-

deringsmand udelukkende være forslag til ledelsen og kan dermed ikke stå alene i værdiansættelsen 

af en ejendom.   
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5.4 Normalindtjeningsmodellen 

Den i praktiske mest anvendte model til opgørelse af dagsværdien af en ejendom er normalindtje-

ningsmodellen også kaldt afkastmetoden. Ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen opgøres 

værdien på baggrund af ejendommens driftsafkast i det kommende driftsår efter korrektion af sær-

lige forhold og et forrentningskrav, som fastsættes på basis af risikoen på den enkelte ejendom. 

Fordelen ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen er, at den er relativ overskuelig samt, at 

den er velkendt blandt aktørerne i ejendomsmarkedet. Dog er modellen meget statisk, hvilket med-

fører, at den er mindre brugbar til brug for værdiansættelse af større ejendomme. Ved sådanne 

ejendomme vil værdiansættelsen være mere hensigtsmæssigt ved anvendelse af modeller, der ope-

rerer med en længere budgetperiode og hvor der kan tages højde for den forventede udvikling i den 

respektive ejendommes drift i de kommende år. Et eksempel på sådan en model er DCF-modellen 

(Discounted cash flow modellen).73 Denne model vil blive behandlet i afsnit 5.5 i afgangsprojektet.   

Normalindtjeningsmodellen opdeles i 3 trin74 

• Trin 1 – Ejendommens driftsafkast 

• Trin 2 – Fastsættelse af forrentningskrav 

• Trin 3 – Tillæg og fradrag  

Selve beregningen af dagsværdien af en ejendom ved anvendelse af normalindtjeningsmodellen bli-

ver beregnet ved følgende formel: 

 

 

5.4.1 Trin 1 – Ejendommens driftsafkast75 

Det første trin består i at opgøre ejendommens årlige driftsafkast. Ejendommens driftsafkast bliver 

opgjort med udgangspunkt i det forventede driftsafkast for det kommende år på baggrund af den 

aktuelle viden om ejendommen på opgørelsestidspunktet.  

 

Driftsafkastet består af følgende punkter: 

 

 
73 KPMG Investeringsejendomme, indregning, præsentation og måling i årsregnskabet 2002, side 34 
74 KPMG Investeringsejendomme, indregning, præsentation og måling i årsregnskabet 2002, side 35 
75 KPMG Investeringsejendomme, indregning, præsentation og måling i årsregnskabet 2002, side 35-36 
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+ Årlig lejeindtægt i henhold til indgåede lejekontrakter 

+/- Regulering til det forventede markedsleje 

+ Skønnet årlig markedsleje på uudlejede arealer 

- Gennemsnitlig årlig vedligeholdelsesudgift 

- Administrationsomkostninger 

- Skatter, afgifter og andre omkostninger 

= Budgetteret driftsafkast 

De årlige huslejeindtægter bliver fastsat baseret på de indgåede lejekontrakter i det kommende år. 

Såfremt den faktiske huslejeindtægt afviger markant fra den forventede markedsleje, skal der såle-

des foretages regulering herfor som et tillæg eller fradrag til lejeindtægten. Herefter indregnes der 

en skønnet årlig lejeindtægt for uudlejede arealer. I trin 3 jf. nedenstående afsnit vil der blive kor-

rigeret for den tidsperiode, som forventes inden reguleringerne til markedsleje og udleje af uudle-

jede arealer bliver en realitet. 

Herefter skal de gennemsnitlige vedligeholdelses- og administrationsomkostninger fratrækkes i op-

gørelsen af driftsresultatet. Vedligeholdelsesomkostningerne fastsættes på baggrund af ejendom-

mens budgetterede vedligeholdelsesomkostninger, der bliver udjævnet til et gennemsnit af flere års 

udgiftsniveau. Udjævningen foretages, da vedligeholdelsesomkostninger typisk svinger fra år til år. 

Slutteligt skal skatter, afgifter mv. som lejer betaler via huslejen fratrækkes i opgørelsen. 

5.4.2 Trin 2 – Fastsættelse af forrentningskrav76 

Forrentningskravet bedre kendt som afkastkravet, er minimumsafkastet, der fastsættes for ejen-

dommen. Afkastkravet afspejler risikoen for investorerne i forbindelse med investering i en ejen-

dom.  

Hvis risikoen er høj for investorerne ved investering i en ejendom, vil afkastkravet alt andet lige 

være højere, da investor skal have kompensation for den høje risiko. Forrentningskravet defineres 

ved nedenstående: 

77 

 

 
76 KPMG Investeringsejendomme, indregning, præsentation og måling i årsregnskabet 2002, side 36-38 
77 Figur 5.4.2.1 - Egen tilvirkning af definitionen for forrentningskrav 
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Vi vil under afsnit 6.4 gennemgå, hvordan forrentningskravet fastsættes i praksis og hvilke usikker-

heder, som er forbundet hermed. 

5.4.3 Trin 3 – Tillæg og fradrag78 

I de ovennævnte trin 1 og trin 2 bliver den normaliseret dagsværdi for den ejendom, som bliver 

værdiansat opgjort. Men der skal til denne værdi korrigeres for en række fradrag og tillæg, da der 

kan være nogle særlige forhold for den respektive ejendom. Nedenstående er oplistet korrektioner, 

som kan foretages: 

• Fradrag for tab af lejeindtægt på uudlejede arealer også kaldet tomgang 

• Fradrag for periode indtil regulering af markedsleje 

• Fradrag for udgifter til udskudte vedligeholdelsesarbejder 

• Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler 

• Tillæg for kapitaliseret værdi af renteindtægt af modtagne lejedeposita og faste forudbeta-

linger 

I det første trin bliver der foretaget en række skøn til den normaliseret drift, hvilket ikke altid af-

spejler den korrekte situation for ejendommen, som værdiansættes, hvorfor der således i trin 3 kor-

rigeres for ovennævnte tillæg og fradrag. 

Fradrag for tab af lejeindtægt på uudlejede arealer: 

I det første trin blev driftsresultatet fastsat på baggrund af at ejendommens arealer er fuldt udle-

jet. I fradraget for tomgang vil der derfor blive taget højde for tabte lejeindtægter for uudlejede 

arealer. Fradraget bliver beregnet som lejeindtægter for tomme lejemål indtil udlejning/genudlej-

ning forventes at finde sted. 

Fradrag for periode indtil regulering af markedsleje: 

Ovenstående fradrag bør beregnes som forskellen mellem den faktiske leje og markedslejen for den 

periode, hvor den reducerede leje forventes at være aktuel. 

Fradrag for udskudte vedligeholdelsesarbejder: 

Vedligeholdelsesomkostninger, der blev fratrukket i trin 1 i normalindtjeningsmodellen, var baseret 

på en gennemsnitlig betragtning. Såfremt der foreligger større vedligeholdelsesarbejder ud over den 

normale vedligeholdelse, foretages fradrag i den opgjorte værdi til dækning heraf. 

Fradrag for udgifter til klargøring af uudlejede lokaler: 

Hvis uudlejede lokaler kræver istandsættelse, der skal betales af udlejer forud for genudlejning, 

skal der i opgørelsen af værdien af ejendommen indregnes et fradrag til dækning heraf. 

Tillæg for renteindtægt af modtagne lejedeposita og faste forudbetalinger: 

Lejer indbetaler som regel et depositum til udlejer ved indgåelse af lejekontrakten og foretager 

 
78 KPMG Investeringsejendomme, indregning, præsentation og måling i årsregnskabet 2002, side 38-39 
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herudover eventuelt en fast forudbetaling. Forrentningen af sådanne fast deponerede beløb kan lø-

bende indregnes, og denne løbende forrentning kan opgøres til den tilbagediskonterede værdi af de 

fremtidige forrentninger. Hvis den forventede rentesats og diskonteringsrenten er den samme, vil 

værdien således svare til de deponerede beløb, hvorfor de deponerede beløb og gennemsnitligt for-

udbetalte beløb normalt vil kunne tillægges. 

Andre forhold: 

Ovennævnte forhold er nogle generelle forhold, som kan tillægges eller fradrages den kontante 

markedsværdi for en ejendom. Der kan herudover være forhold for den enkelte investor, som kan 

påvirke den pris, investor i en konkret situation er villig til at betale. Dette har imidlertid som tom-

melfingerregel ikke betydning for opgørelsen af dagsværdien for en investeringsejendom. 

5.5 DCF-Modellen 

DCF-modellen er en anerkendt værdiansættelsesmodel, som også er kendt under navnet Discounted 

Cash Flow. Modellen består af matematiske modeller, der anvendes til valuering af forskellige akti-

ver såsom aktier, virksomheder og ikke mindst ejendomme. Modellen bygger grundlæggende på teo-

rien om, at aktivets (investeringsejendommens) værdi skal udtrykkes ved alle fremtidige penge-

strømme fra driften tilbagediskonteres ved et passende afkastkrav.79 

Tidligere er værdiansættelse af ejendomme traditionelt sket med afsæt i den afkastbaseret model. 

Tendensen har dog siden 2010 været, at der i højere grad er blevet anvendt DCF-modellen - ikke 

kun nationalt, men også internationalt. Modellen beskæftiger sig med to tidsperioder, henholdsvis 

budgetperioden og terminalperioden.  Budgetperioden beskriver de fremtidige pengestrømme fra 

driften med en høj detaljegrad, hvorimod terminalperioden beskriver de fremtidige pengestrømme 

for et normalt år, hvor det på baggrund af tidshorisonten ikke længere giver mening at se på tidsbe-

stemte pengestrømme.80    

Overordnet kan DCF-modellen opdeles i 5 trin81:  

• Trin 1: Bestemmelse af Cash flowet i budgetperioden  

• Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden til i dag.  

• Trin 3: Bestemmelse af terminalværdi  

• Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi til i dag 

• Trin 5: Bestemmelse af ejendommens værdi som summen af de tilbagediskonterede værdier 

Vi vil i nedenstående gøre rede for de ovennævnte trin, hvor vi vil definere og forklare disse. 

 
79 https://investeringsbloggen.dk/discounted-cash-flow-dcf/ 
80 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 5-6 
81 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 7 
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5.5.1 Trin 1: Bestemmelse af cash flowet i budgetperioden82  

Der foretages i budgetperioden en detaljeret budgettering for driften i hvert enkelt regnskabsår, 

hvor markedsværdien bliver opgjort ud fra det forventede fremtidige frie cash flow fra ejendom-

mens drift. De frie cash flow er givet ved indtægter og omkostninger i henhold til ejendommens 

drift. 

Indtægterne omfatter følgende: 

• Lejeindtægter for lokaler 

• Lejeindtægter for parkeringspladser, lysreklamer mv. 

• Lejereguleringer, hvis lejen forventes at kunne hæves eller sænkes 

• Lejestigninger på basis af aftaler i lejekontrakter og forventninger til den almindelige pris-

udvikling 

Driftsudgifter omfatter blandt andet følgende: 

• Udgifter til vicevært, administration, ejendomsskatter, forsikringer 

• Investeringer, som skal til for at lejen kan hæves 

• Øvrige investeringer 

• Forventede omkostninger til tomgang i ejendommen 

• Udgifter til vedligeholdelse 

Længden af budgetperioden skal fastsættes således at der tages højde for de særlige forhold, som 

måtte være til stede - eksempelvis at igangværende projekter kan indregnes inden periodens udløb. 

Længden varierer derfor for de enkelte ejendomme. Længden af budgetperioden skal derfor løbe 

frem til et tidspunkt, hvor niveauet for de frie pengestrømme fra ejendommen er stabiliseret. De 

fleste anvender herved en 10-årig periode.  

5.5.2 Trin 2: Tilbagediskontering af cash flowet fra budgetperioden83 

Trin 2 omhandler tilbagediskontering af cash flowet i budgetperioden, for hvert enkelt år, som ind-

går i budgetperioden. Tilbagediskonteringen foretages på baggrund af en diskonteringsrente, som 

fastsættes for hver enkelt ejendom, der indgår i porteføljen. Diskonteringsrenten er betinget af 

ejendomsrelaterede faktorer såvel som makroøkonomiske forhold. Dette er blandt andet en af årsa-

gerne til, at denne kan være vanskelig at fastsætte. Dette forhold vil blive drøftet i forbindelse med 

vores besvarelse af underspørgsmål 3. Formlen for de tilbagediskonterede pengestrømme for en en-

kelt periode (som regel år) findes ved hjælp af nedenstående formel:    

 
82 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 7 
83 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 8 
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I ovenstående formel er diskonteringsrenten givet ved forrentningskravet, der bliver tillagt inflatio-

nen. “n” reflekterer det år, som der tilbagediskonteres i. 

5.5.3 Trin 3: Bestemmelse af terminalværdi84 

Der antages ved udløb af budgetperioden, at de frie pengestrømme vil være konstante. Værdien for 

denne periode vil blive opgjort med udgangspunkt i et terminalår. Terminalåret er et udtryk for 

gennemsnittet over de fremtidige år. Værdien af ejendommen findes ved hjælp af forrentningskra-

vet (uden inflation) i terminalåret. Terminalværdien kan betragtes som det normaliseret driftsår, 

der beskriver den del af pengestrømmene, hvor der ikke længere tages stilling til detaljegraden og 

dermed til specifikke pengestrømme. Denne kan således sammenlignes med normalindtjeningsmo-

dellen. 

 

5.5.4 Trin 4: Tilbagediskontering af terminalværdi85 

Terminalværdien skal i lighed med pengestrømmene i budgetperioden tilbagediskonteres til nutids-

værdi. Til dette anvendes en nærmest identisk formel, som angivet under trin 2. For at finde nu-

tidsværdien af terminalåret tilbagediskonteres værdien heraf med antal år i budgetperioden. For-

stået på den måde at hvis terminalperioden er angivet som år 11, skal terminalperioden tilbagedis-

konteres i 10 år. 

 

“n” = antal år i budgetperioden. 

 

 
84 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 9 
85 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 9 
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5.5.5 Trin 5: Bestemmelse af ejendommens værdi86 

Ved opgørelse af ejendommens værdi, skal summen af det tilbagediskonterede cash flow fra bud-

getperioden tillægges værdien af den tilbagediskonterede terminalværdi. Herved bestemmes dags-

værdien af investeringsejendommen på baggrund af de ovennævnte 5 trin. 

5.6 Sammenholdelse af normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen 

Den væsentligste forskel mellem normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen er detaljegraden. 

Normalindtjeningsmodellen er inddelt i 3 trin, hvoraf trin 1 & 2 udtrykker den normale drift. I trin 3 

er det muligt at regulere for særlige forhold. DCF-modellen bygger på samme struktur - dog med en 

langt højere specifikationsgrad af, hvad der i normalindtjeningsmodellen er kategoriseret som trin 

3. Dette trin udtrykkes nemlig ved budgetperioden i DCF-modellen, hvori det muligt at tage højde 

for reguleringer i de fremtidige pengestrømme. Det kan eksempelvis være, at lejeindtægterne regu-

leres forskelligt på tværs af de respektive lejemål i ejendommen. Dette vil for eksempel ikke være 

muligt i normalindtjeningsmodellen. 

Herudover tillader DCF-modellen at indregne forventede fremtidige omkostninger til renovering el-

ler lignende i den specifikke periode herfor. Denne omkostning kunne potentielt medføre forhøjede 

lejeindtægter i de kommende budgetår (positivt for værdiansættelsen). I normalindtjeningsmodel-

len skulle begge reguleringer til værdiansættelsen foretages i trin 3, hvilket kan give en skæv ind-

virkning på værdien. 

Normalindtjeningsmodellen trin 1 & 2 udtrykkes i DCF-modellen som terminalperioden, idet dette er 

udtryk for den normaliseret drift i perioden efter budgetperioden.    

Vi vil i dette afsnit ikke komme med en konkret vejledning af hvordan og hvornår normalindtjenings-

modellen og DCF-modellen bør anvendes, da denne vurdering foretages i afsnit 7 efter vi har foreta-

get følsomhedsanalyse af de af os udarbejde taleksempler. 

5.7 Delkonklusion  

Vi har i dette afsnit fastslået, at dagsværdi er et udtryk for det beløb 2 uafhængige parter er villige 

til at udveksle for et aktiv pr. balancedagen. I henhold til IFRS 13 er der en række forudsætninger 

man skal forholde sig til ved opgørelse af værdiansættelsen til dagsværdi. Af vores redegørelse kan 

det udledes, at den mest korrekte metode for fastlæggelse af dagsværdien for en investeringsejen-

dom er ved sammenholdelse af aktuelle priser på et aktivt marked for en identisk ejendom. Det vil 

sige samme beliggenhed, stand, størrelse mv. Det vil typisk være vanskeligt at indsamle nok evidens 

til at kunne fastlægge dagsværdien ved denne metode, hvorfor loven tillader, at der kan anvendes 

anerkendte værdiansættelsesmodeller jf. IFRS 13 niveau 3. 

 
86 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 9 
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Med afsæt i ovenstående ses det hyppigere og hyppigere at normalindtjeningsmodellen og DCF-mo-

dellen anvendes til værdiansættelsen af investeringsejendomme. Begge modeller tager udgangs-

punkt i et af ledelsens skønnet afkastkrav. 

Normalindtjeningsmodellen også kaldet afkastmodellen opgøres dagsværdien på baggrund af ejen-

dommens driftsafkast i det kommende år efter korrektioner for særlige forhold. Herudover fastlæg-

ges der et forrentningskrav, hvilket fastlægges som et risikotillæg til markedsrente ved investering i 

fast ejendom i forhold til en fuldstændig risikofri investering. Risikotillægget fastsættes ud fra en 

samlet vurdering af ejendomstype, - stand, beliggenhed mv. 

Normalindtjeningsmodellen er overskuelig og forholdsvis nem at anvende, derfor er modellen også 

populær blandt mindre ejendomsselskaber med enkelte og mindre komplekse ejendomme. Dog har 

modellen en række begrænsninger, da denne er meget statisk og det er svært at tage højde for en-

keltstående investeringer, der ikke skal gå igen hvert år.  

DCF-modellen er en anerkendt værdiansættelsesmodel, som også er kendt under navnet ”Discoun-

ted Cash Flow”. DCF-modellen bygger på den tilbagediskonterende værdi af fremtidige penge-

strømme, i forhold til et af ledelsens skønnet afkastkrav. Modellen adskiller sig fra normalindtje-

ningsmodellen idet DCF-modellen beskæftiger sig med to tidsperioder, henholdsvis budgetperioden 

og terminalperioden. I budgetperioden udmærker DCF-modellen sig, da denne gør det muligt at in-

korporere flere tidsbestemte omkostninger samt varierende lejeindtægter på tværs af budgetperio-

den mv. Derfor ser man også at DCF-modellen har vundet større og større indpas i hyppigst an-

vendte værdiansættelsesmodeller.  
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6. Hvilke usikkerheder forekommer ved opgørelsen af værdiansættelse af in-

vesteringsejendomme? 

6.1 Indledning    

Dette afsnit har til formål at besvare afgangsprojektets 3. underspørgsmål om hvilke usikkerheder, 

som forekommer ved opgørelsen af værdiansættelsen af investeringsejendomme. Værdiansættelsen 

af investeringsejendomme er præget af væsentlige usikkerheder på baggrund af de mange faktorer, 

der danner grundlag for dagsværdiberegningen. Dette afsnit vil derfor klarlægge, hvilke faktorer der 

findes og hvordan disse opgøres. 

6.2 Lejeindtægter  

Lejeindtægterne består af indtægter fra lejerne i form af husleje. Indtægterne kan komme fra en-

ten erhvervsmæssig- eller privat udlejning. Der er forskellige typer af lejeindtægter. De forskellige 

typer af lejeindtægter fra privat udlejning er beskrevet i Boligreguleringsloven: 

• Lejen må ikke fastsættes til et beløb, der overstiger det beløb, som kan dække ejendom-

mens nødvendige driftsudgifter. Denne type af lejeindtægter er også kendt som omkost-

ningsbestemt leje, der også indebærer hensættelse til vedligeholdelse.87 

• Lejen for lejemål, der er gennemgribende forbedret, må ikke fastsættes til et beløb, som 

væsentligt overstiger det lejedes værdi.88  

• Lejen for lejemål, der er omfattet af lov om leje § 53, stk. 3-6, som omhandler udlejeres 

regulerings af lejen også kaldet markedslejen.89 

De forskellige typer af leje danner grundlag for forskellige afkastkrav ved værdiansættelserne af 

ejendomme, hvorfor disse er interessant at kigge på. Vi vil derfor i nedenstående beskrive, hvordan 

de mest gængse lejeindtægter behandles i værdiansættelsesmodellerne. 

Hvis der tages afsæt i leje i henhold til lejekontrakten, vil denne opgøres som den leje, der ville 

opnås i forhold til lejekontrakten. Dog med den forudsætning at lejekontrakten ved opgørelsestids-

punktet løber et helt regnskabsår. En af forskellene ved normalindtjeningsmodellen og DCF-model-

len jf. afsnit 5.6 er, at førstnævnte tager afsæt i driften ved et stabilt år hvorimod sidstnævnte be-

står af en budget- samt en terminalperiode. Dette betyder, at huslejen i DCF-modellen vil blive 

budgetteret over en længere periode. Dette bliver i praksis foretaget ved at lejeindtægten indsæt-

tes i det første år, hvorefter der tillægges en stigning i indtægten hvert år svarende til kontraktens 

bestemmelser for huslejestigninger. Derudover er det som beskrevet, at DCF-modellen tillader en 

høj detaljegrad, hvorfor denne værdiansættelsesmodel muliggør, at lejeindtægterne kan budgette-

res pr. lejemål, hvor der kan tages højde for opsigelsesperiode, lejereguleringer mv. 

 
87 LBK nr. 929 af 04.09.2019, Boligreguleringsloven § 5, stk. 1 
88 LBK nr. 929 af 04.09.2019, Boligreguleringsloven § 5, stk. 2 
89 LBK nr. 929 af 04.09.2019, Boligreguleringsloven § 15 a 
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Hvis der i stedet for ovenstående lejeindtægt tages udgangspunkt i regulering til markedslejen, 

som forudsætter, at den aktuelle husleje i henhold til kontrakten afviger markant, og der forventes 

at lejen vil blive reguleret på et senere tidspunkt, vil man skulle tage højde for dette i værdiansæt-

telsesmetoderne således at de forventede lejeindtægter afspejler markedslejen. I DCF-modellen vil 

reguleringen indregnes i budgetperioden i det år, hvor man forventer, at denne vil finde sted. Lejen 

vil blive reguleret efter den periode, hvor lejekontrakten er uopsigelig, da man anser denne som 

værende fast bestemt. Derimod vil hele reguleringen indregnes i trin 1 (ejendommens driftsafkast) i 

normalindtjeningsmodellen, hvorefter der vil blive korrigeret for den periode, der er fast bestemt 

af huslejekontrakten i trin 3 (tillæg og fradrag) inden reguleringen finder sted. 

Når der i en værdiansættelse tages højde for normaliserede lejeindtægter, skal man ligeledes tages 

højde og korrigere for den forventede og kendte tomgangsleje. Tomgangen vil medføre, at lejeind-

tægten i dagsværdiberegningen vil blive nedbragt, hvilket vil påvirke værdiansættelsen negativt. 

Der ses dermed en naturlig sammenhæng, da det må antages, at en ejendom med fuld udlejning har 

en højere værdi end en ejendom med tomgang. Tomgangslejen vil i normalindtjeningsmodellen 

blive medtaget i trin 1 (ejendommens driftsaktivitet), hvor den forventede huslejeindtægt for tom-

gangslejemålet skal indregnes. Herefter skal der i lighed med regulering til markedslejen, korrigeres 

for indtægten i trin 3 (tillæg og fradrag). Risikoen for manglende mulighed for genudlejning omfat-

ter risikoen for fremtidige ledige lejemål, hvor reel og forventet tomgang bliver inkluderet i penge-

strømmene. Risikoen indgår i forrentningskravet. Risikoen vil ofte være forbundet med beliggenhe-

den af ejendommen samt efterspørgslen, der blandt andet indebærer ejendommens fleksibilitet og 

evnen til at imødegå eventuelle fremtidige lejers krav.90 

 

6.3 Driftsomkostninger 

Typiske driftsomkostninger vedrører som tidligere beskrevet under afsnit 5.5.1 vicevært, admini-

stration, forsikringer, forventede omkostninger i forbindelse med tomgang og vedligeholdelse. Nor-

malindtjeningsmodellen foreskriver som nævnt, at driftsafkastet skal afspejle et normalt år, hvilket 

ligeledes gælder driftsomkostningerne. Hvis der over perioden, hvor denne norm fastsættes, er 

store variationer i omkostningerne vil det vanskeliggøre hvad normen reelt set udgør. Dermed er 

det, det parameter i normalindtjeningsmodellen, hvor der kan være størst usikkerhed i opgørelsen 

som vil have effekt på den endelige værdiansættelse. 

 

I DCF-modellen opgøres de forventelige omkostninger i budgetperioden og terminalperioden. Opgø-

relsen af omkostninger i budgetperioden udarbejdes år for år frem til terminalperioden. De respek-

tive omkostninger fra år 1 vil givetvis blive budgetteret i år 2 med mark-up, som eksempelvis kunne 

svarer til inflationen.  

 
90 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 13 
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Herudover gør budgettet det muligt at indarbejde fremtidige “ekstraordinære omkostninger” i for-

bindelse med vedligeholdelse. Dette forhold tager normalindtjeningsmodellen i mindre grad højde 

for i og med, at omkostninger såsom ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger kan fratrækkes i 

værdien i trin 3. Dermed er der altså en usikkerhed forbundet med hvilken type omkostning der er 

tale om, da nogle omkostninger er lettere at budgettere med end andre. Omkostninger til grund-

skyld er fastsat af kommunerne, opgjort som en promille af den afgiftspligtige grundværdi.91 Der-

med er det højst usandsynligt at denne vil variere markant i budgetperioden. Modsat vil det være 

langt mere vanskeligt at budgettere fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. 

 

Derudover kan der opstå en risiko ved udarbejdelsen af budgettet afhængigt af, hvem der udarbej-

der dette. Typisk vil det være ledelsen, der bevidst eller ubevidst kan være påvirket af øvrige for-

hold i forbindelse med deres ansættelse i det øverste ledelsesorgan. 

 

6.4 Diskonteringsrente/forrentningskrav 

Forrentningskravet er som hovedregel lig diskonteringsrenten fratrukket inflationen, hvor den risiko-

frie rente tillægges. Årsagen til at inflationen indgår i diskonteringsrenten, men bliver fratrukket i 

forrentningskravet, skal ses i forbindelse med at DCF-modellen opererer med vækst i pengestrøm-

mene som følge af pristalsreguleringer af lejekontrakter, hvorfor modellens diskonteringsrente skal 

være specificeret inklusiv inflationen.92 Forrentningskravet beskrives som nævnt i henhold til afsnit 

5.4.2 følgende: 

 

Forrentningskrav = Risikofri rente + markedsrisikopræmie for investeringsejendomme 

 

For at fastsætte den risikofrie rente mest retvisende bør man tage afsæt i en risikofri rente, som 

har samme tidshorisont som den ejendom man ønsker at værdiansætte. Dog anvendes statsobligati-

oner oftest som indikator til fastsættelse af den risikofrie rente.93 

 

Markedsrisikopræmien er et udtryk for det generelle merafkast, som investor kræver for at inve-

stere i risikofyldte aktiver. Markedsrisikopræmien er ikke direkte observerbar, hvorfor det kan kon-

stateres, at denne ikke er statisk, og at den afhænger af forhold i markedet, hvorfor denne er van-

skelig at opgøre.94 

 
91 https://www.bolius.dk/saadan-beregnes-din-grundskyld-12614 
92 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 33 
93 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 10 
94 https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/04 
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Der er ved investeringsejendomme som nævnt i henhold til ovenstående forbundet en masse risici. 

Overordnet kan risici ved investering i ejendomme opdeles i ejendomsrelaterede faktorer og makro-

økonomiske forhold. Disse vil blive beskrevet nedenfor. 

 

6.4.1 Makroøkonomiske faktorer 

Nedenstående er oplistet de makroøkonomiske faktorer: 

• BNP, beskæftigelse m.m. 

• Inflation 

• Risikofri rente 

• Likviditet ved salg 

• Estimering af markedslejeforventninger 

• Lovændringer 

 

BNP, beskæftigelse m.m.95 

I forbindelse med investering i ejendomme forefindes der risici forbundet med udviklingen i de 

makroøkonomiske forhold herunder BNP, beskæftigelse samt privat og offentligt forbrug, der har en 

væsentlig betydning for risiciene. Dette skal ses i sammenhæng med perioder med lavkonjunktur, 

hvor der er større sandsynlighed for at lejere ikke lever op til de økonomiske forpligtelser. Der vil 

modsætningsvis i perioder med højkonjunktur være en lavere risiko forbundet med genudlejning 

samt en højere leje som en afledt effekt af efterspørgslen, hvilket medfører et lavere forrentnings-

krav som følge af den lave risiko.  

 

Inflation96 

Inflationen indgår i cash flowet, hvorfor denne også skal indgå i diskonteringsfaktoren. Dette skal 

ses i forbindelse med, at pengestrømmene i DCF-modellen bliver indekseret svarende til inflationen, 

hvorfor inflationen også indregnes i diskonteringsrenten. 

 

Risikofri rente97 

Renteniveauet på markedet har en stor indflydelse på diskonteringsrenten. Årsagen til dette er, at 

renten både danner grundlaget for finansieringen af de respektive ejendomme og for investorens 

alternative investeringsmuligheder. I nogle tilfælde er diskonteringsrenten lavere end finansierings-

renten herunder især hvis ejendommen har særlige udviklingsmuligheder.  

 

 
95 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 12 
96 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 12 
97 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 12 
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Herudover danner renteniveauet grundlag for investorernes alternativafkast, hvorfor stigninger i 

renteniveauet vil alt andet lige betyde et højere afkastkrav, som slutteligt vil resultere i en stigning 

i diskonteringsrenten. 

 

Likviditet ved salg98 

Ejendomme anses for en illikvid formue sammenholdt med eksempelvis obligationer og aktier. Risi-

kofaktoren er typisk højere i et illikvidt marked med forlænget transaktionsperioder samtidig med 

manglende finansiering. Den høje risikofaktor i et illikvidt marked skyldes, at handel af investerings-

ejendomme oftest tager længere tid modsat aktier og obligationer, der handles på timebasis. Her-

udover er den “rigtige” køber ikke på markedet, hvorfor dette ligeledes udskyder salgsprocessen, 

som medfører en forlænget transaktionsperiode. 

 

Hvis den endelige køber endeligt bliver fundet, er køberen tit og ofte afhængig af ekstern finansie-

ring, som tit tager tid at blive kreditgodkendt af kreditforeningerne, som ligeledes forlænger trans-

aktionsperioden. 

 

Estimering af markedslejeforventninger99 

Risikofaktoren ved estimering af markedslejeforventninger vil blive større i et usikkert lejemarked 

og roligere i et mere forudsigeligt lejemarked. Usikkerheden ved fremtidige estimater af lejeind-

tægter danner grundlaget for risikofaktoren. Markedslejen er afhængig af udbud og efterspørgsel, 

der påvirkes af en række faktorer, hvorfor disse er vanskelige at forudsige.  

 

Lovændringer100 

Politiske indgreb har væsentlig betydning for ejendomsmarkedet og er dermed en risikofaktor. I 

nogle sektorer er den politiske risiko højere end i andre sektorer. Et eksempel herpå er beboelses-

sektoren, som er voldsomt reguleret i nogle lande. De større risici for stram regulering vil påvirke 

investorernes villighed til at købe ejendomme. Hvis de politiske indgreb vurderes gavnlige for inve-

storerne, vil dette medføre lavere forrentningskrav. 

 

Ud over de ovennævnte makroøkonomiske faktorer, er der ligeledes nogle ejendomsrelaterede ri-

sici, der skal tages højde for.  

 

 
98 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 11 
99 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 11 
100 Værdiansættelse af investeringsejendomme - Definition af forrentningskrav, side 12 



45 
 

6.4.2 Ejendomsrelaterede risici  

Nedenstående er oplistet eksempler på de ejendomsrelaterede risici 

• Ejendomskategori 

• Beliggenhed 

• Lejers betalingsevne 

• Udbud og efterspørgsel 

 

Vi vil i lighed med de makroøkonomiske faktorer gøre rede for de ejendomsrelaterede risici og vil 

slutteligt kommentere på håndtering af de forskellige risikofaktorer i DCF-modellen. 

 

Ejendomskategori101  

Risikoen forbundet med at være investor i investeringsejendomme afhænger af hvilken type inve-

steringsejendom der investeres i. Ovennævnte makroøkonomiske risici har forskellig indvirkning på 

henholdsvis boligejendom, butik, kontor eller anden erhvervsejendom. 

Dermed vil diskonteringsrenten variere alt afhængig af hvilken af de førnævnte typer af ejendomme 

der er tale om.    

 

Beliggenhed102 

Tilbagediskonteringsrenten og dermed værdiansættelsen, er særligt eksponeret for beliggenheden 

af investeringsejendommen. Adgangen til infrastruktur, arbejdskraft, leverandører, kunder og her-

lighedsoplevelsen er alle forhold, som kan have indflydelse på hvor eftertragtet en investeringsejen-

dom er og dermed værdiansættelsen. Dette eksemplificeres blandt andet ved den prisudvikling boli-

ger i københavnsområdet har oplevet gennem de sidste par år, hvorimod andre områder i Danmark 

ikke har oplevet samme udvikling. 

 

Lejers betalingsevne103 

I forlængelse af ovennævnte forhold giver investeringsejendommenes beliggenhed anledning til at 

diskutere lejernes betalingsevne, i det dette må medføre driftsrisiko. Beliggenheden af ejendom-

men spiller dog en væsentlig rolle, da ejendomme i primære områder er mindre eksponeret for 

tomgang, idet efterspørgslen vil være større i disse områder.  

 

Risikoen for tomgang afspejles blandt andet også i de kontrakter, der er indgået med lejer. Er uop-

sigelighedsperioden lang eller kort?  

 
101 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 11 
102 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 11 
103 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 11 
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Investeringsejendomme som primært vedrører boligudlejning vil typisk have en kort uopsigeligheds-

periode, da omsætningshastigheden af lejere er stor. Er der tale om udlejning af erhvervslokaler vil 

uopsigelighedsperioden typisk være længere. Risikoen for tomgang kan i princippet koges ned til en 

af grundelementerne i makroøkonomiske teori - udbud/efterspørgsel. Udbuddet kan dog være svært 

at opgøre, da de færreste investeringsejendomme er 100% ens og at lejetager typisk har forskellige 

præferencer.104    

 

6.4.3 Håndtering af de forskellige risikofaktorer i DCF-modellen 

For modellerne anvendt til værdiansættelse, er det muligt at regulere for ovennævnte risici i drifts-

afkastet eller i forrentningskravet. Det er dog essentielt, at der skelnes mellem hvorledes disse ri-

sici skal indregnes i henholdsvis driftsafkastet eller forrentningskravet, da det ikke må indregnes 

begge steder. Af nedenstående figur fremgår det hvorledes disse risici skal indregnes: 

105 

Det fremgår af tabellen, at der indgår inflation i både diskonteringsrenten og Cash flowet. Årsagen 

er, at cash flowet i DCF-modellen indekseres efter netop inflationen, hvorfor denne netop også må 

indgå i diskonteringsrenten.106 

 

 
104 Værdiansættelse af investeringsejendom - definition af forrentningskravet s. 13 
105 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 11 
106 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 11 
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Tabellen er indhentet fra Ejendomsforeningen Danmarks første publikation. Sammenholdes denne 

med Ejendomsforeningen Danmarks anden publikation fremgår det, at de nu mener særlige forhold i 

forbindelse med tomgang skal indregnes i diskonteringsrenten. 

 

Kort sagt siger denne, at indtægtstabet skal indregnes i pengestrømmene og risikoen ved lejeni-

veauer (korte eller lange lejekontrakter) skal indregnes i Cash flowet, hvorimod risikoen ved vedli-

geholdelse under tomgang skal indregnes i diskonteringsrenten.107      

 

6.5 Terminalværdi 108 

Som beskrevet under afsnit 5.5 består DCF-modellen af to perioder herunder budgetperioden og ter-

minalperioden. Når budgetperioden ophører, starter terminalperioden. Det ses oftest, at budgetpe-

rioden fastsættes til en 10-årig periode. Med afsæt i terminalåret findes værdien af ejendommens 

pengestrømme efter budgetperioden. Terminalværdien udgør ofte mellem 40% og 60% af ejendom-

mens samlede værdi, hvorfor denne er en meget central del af DCF-modellen. To forhold påvirker 

terminalværdien herunder cash flowet og diskonteringsrenten i terminalperioden. 

 

Terminalåret kan betragtes som et “normalår”, som beskriver den del af cash flowet, hvor det på 

baggrund af tidshorisonten ikke giver mening, at der tages stilling til tidsspecifikke pengestrømme. 

Altså der skal ikke længere tages stilling til specifikke forhold i henhold til omkostninger og indtæg-

ter forbundet med ejendommen. Hvis terminalåret bliver sat ind som år 11, skal nutidsværdien fin-

des ved at tilbagediskontere værdien af terminalåret i 10 år. 

 

Pengestrømmene, der bliver angivet i terminalåret betragtes som et udtryk for forventningerne til 

et uendeligt cash-flow. Der skal derfor ikke tages stilling til tidsspecifikke forhold, hvorfor der ude-

lukkende er tale om gennemsnitsberegninger. Ved ejendomme, tales der om én ejendoms livscy-

klus. Dette er et udtryk for den periode, hvor ejendommens periodiske cash-flow bliver gentaget. 

Ejendommens cyklus giver et indblik i, hvad cash-flowet i terminalåret skal være. Et eksempel er, 

at hvis man har en forventning om, at ejendommens facade skal udskiftes hvert 20. år, vil der i ter-

minalåret indlægges 1/20 af de forventede omkostninger til udskiftningen. Dog skal omkostninger til 

de faste omkostninger herunder vicevært, forsikring mv. normaliseres således at en eventuel mid-

lertidig ændring i år 10 ikke overføres til terminalåret. 

 

Vedligeholdelsesomkostninger indebærer både almindelig vedligeholdelse og periodisk vedligehol-

delse.  

 
107  Værdiansættelse af investeringsejendom - definition af forrentningskravet s. 13 
108 Værdiansættelse af fast ejendom - Èn introduktion til DCF-modellen side 12 



48 
 

Førstnævnte er forholdsvis let at budgettere, mens den sidstnævnte er mere vanskelig at håndtere. 

Den tidsmæssige uregelmæssighed er ikke altafgørende, da der er tale om et evigt cash-flow. Det er 

altså ikke afgørende om de periodiske vedligeholdelsesomkostninger bliver afholdt i år 13 eller i år 

20. Det essentielle er at bestemme niveauet for den almindelig vedligeholdelse. Herudover bør man 

opstille forventninger til, hvor ofte de periodiske vedligeholdelsesarbejder skal finde sted og hvilket 

prisniveau. Når dette er foretaget, er man i stand til at fastlægge den årlige del af disse omkostnin-

ger, som oftest udtrykkes som et nøgletal i kr. pr. kvadratmeter. 

 

Tomgangsomkostninger skal også medtages i opgørelsen af cash flowet herunder den tabte lejeind-

tægt, omkostninger til genudlejning, istandsættelse, tomgangsvarme med videre. 

 

Niveauet for fastlæggelse af cash flowet har en stor betydning på terminalværdien. Vi vil under be-

svarelsen af næste underspørgsmål foretage en analyse, hvor vi vil se nærmere på, hvordan dette 

påvirker værdiansættelsen. 

Som udgangspunkt er diskonteringsrenten for terminalåret den samme som i budgetperioden - dog 

eksklusiv inflationen. Man bør dog overveje at ændre diskonteringsrenten i terminalåret, hvis der er 

forhold, som taler for at risikoen i cash flowet ændres markant i løbet af terminalperioden. Det skal 

understreges, at der er tale om markante ændringer, da diskonteringsrenten i terminalåret dækker 

over en uendelig periode, hvorfor man ikke bør overvurdere svingningerne i starten af terminalperi-

oden. 

 

6.6 Markedsanalyser 

I forbindelse med værdiansættelsen af en ejendom til dagsværdi, er det muligt at indhente mar-

kedsrapporter. Disse markedsrapporter indeholder analyser af de tidligere omtalte makroøkonomi-

ske forhold såsom markedsleje, tomgang frekvens, afkast mv. Disse markedsrapporter er udarbejdet 

af professionelle erhvervsaktører. Dermed kan man bero på flere af de anvendte antagelser i forbin-

delse med værdiansættelsen. Det er dog vigtigt at have for øje, at de anvendte forudsætninger for 

analyserne medtaget i rapporterne ikke er kendte, hvorfor konklusionen af rapporterne kan variere 

fra publicist til publicist. En af årsagerne til dette skyldes at de konkrete analyser til brug for fast-

læggelsen af forrentningskravet ikke fremgår af rapporterne, men derimod kun resultatet af disse 

analyser.   

 

6.7 Delkonklusion  

Vi har i de foregående afsnit redegjort for en række forhold som har påvirkning på værdiansættel-

sen til dagsværdi af en investeringsejendom. Disse forhold kan i grove træk konkretiseres til lejeind-

tægter, driftsomkostninger, forretningskrav og i henhold til DCF-modellen, terminalværdien.  
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Ved anvendelse af de tidligere omtalte værdiansættelsesmodeller inkorporeres der ligeledes en 

række faktorer. Fastlæggelsen af disse faktorer er præget af en række skøn. Disse skøn foretages i 

høj grad subjektivt for den enkelte ejendom, som værdiansættes. Skønnene foretages med afsæt i 

forhold såsom beliggenhed, ejendommens stand, type og lejere. 

 

De faktorer, der indgår i værdiansættelsen kan opdeles i 2 puljer i henholdsvis dem, som relaterer 

sig til omverdenen (markedet) og dem, der relaterer sig til den specifikke ejendom. Værdiansættel-

sen stiller derfor krav til at begge puljer analyseres grundigt før det er muligt at finde den tilnær-

melsesvise mest korrekte værdiansættelse og dermed kunne leve op til kravet jf. årsregnskabsloven 

om det retvisende billede. Ved opgørelsen af faktorerne, er den største usikkerhed i forventninger 

til fremtiden, da disse forventninger udelukkende er baseret på overbevisninger og tiltro til udvik-

lingen i markedet. 

 

Ovenstående afsnit om hvilke usikkerheder, som forekommer ved værdiansættelse af investerings-

ejendomme, vil blive udfordret i næste afsnit, hvor vi vil se nærmere på, hvordan ændringer i de 

oplistede faktorer påvirker værdiansættelsen. 
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7. Hvor sensitiv er værdiansættelse af investeringsejendomme på baggrund 

af de parametre, der indgår i værdien heraf? 

7.1 Indledning 

Dette afsnits formål er at besvare spørgsmålet om, hvor sensitiv en værdiansættelse af investerings-

ejendomme er på baggrund af parametre, der indgår i værdien heraf, der også er beskrevet i fore-

gående afsnit. 

De forudsætninger, som indgår i beregning af værdiansættelsen for en given investeringsejendom, 

medfører en usikkerhed, hvorfor det er relevant at se på, hvor stor en påvirkning eventuelle regule-

ringer på faktorer har på værdiansættelsen. Dette afsnit vil give et indblik i samt diskutere de risici, 

der er forbundet med værdiansættelsen af en investeringsejendom ved anvendelse af henholdsvis 

normalindtjeningsmodellen samt DCF-modellen. Vi vil i nedenstående opliste de forudsætninger, 

der danner grundlag for værdiansættelsesmetoderne. 

 

7.2 Forudsætninger og risikoparametre 

Herunder har vi oplistet forudsætningerne, der danner grundlag for de anvendte værdiansættelses-

modellers tilbliven: 

• Ejendomstype: Erhvervsudlejningsejendomme 

• Lokation: Primær København 

• Antal kvadratmeter: 2.200 

• Markedsleje i henhold til bilag 1 (Colliers Markedsrapport Q4, 2020): 2.100 pr. m^2 

• Afkastkrav i henhold til bilag 1 (Colliers Markedsrapport Q1, 2020): 3,25% 

• Lejeindtægt: 4.620.000 

• Administrationsomkostninger: 2% af lejeindtægt 

• Vedligeholdelsesomkostninger: 3,5% af lejeindtægt 

• Driftsomkostninger: 3,5% af lejeindtægt 

• Inflation: 2% 

• Diskonteringsrente: 5,25% under forudsætning af, at der ikke er indeholdt andre risici end 

afkastkravet + inflationen 

Ovenstående forudsætninger danner som nævnt grundlag for værdiansættelsesmetoderne: normal-

indtjeningsmodellen og DCF-modellen. Vi vil udover ovenstående opliste risikoparametrene, som vi 

vil anvende til følsomhedsanalysen: 

• Tomgang 

• Afkastkrav 

• Renoveringer 
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7.3 Normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen i praksis 

I dette underafsnit vil vi præsentere vores skabeloner for beregninger af værdiansættelserne af en 

erhvervsudlejningsejendom under ovennævnte forudsætninger ved anvendelse af normalindtje-

ningsmodellen og DCF-modellen. 

Normalindtjeningsmodellen: 

109 

DCF-modellen: 

110 

Ved ovenstående modeller, er der ikke indregnet de nævnte risikoparametre. Altså har vi ikke taget 

højde for tomgang, ændring i afkastkrav eller taget højde for renoveringer. Modellerne er udarbej-

det således, at de er opdelt i trin i overensstemmelse med vores gennemgang af disse i 

 
109 Figur 10.3.1; Egen tilvirkning af normalindtjeningsmodellen iht. opstillede forudsætninger 
110 Figur 10.3.2; Egen tilvirkning af DCF-modellen iht. opstillede forudsætninger 
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afgangsprojektets underspørgsmål 2. Vi vil således ikke gennemgå de enkelte trin, da disse er for-

klaret og gennemgået i underspørgsmål 2. 

7.4 Tomgang 

I den første analyse af følsomhed har vi valgt at analysere betydningen af ændringer i den indreg-

nede tomgang. Vi har valgt at foretage analyse af netop tomgang, da dette parameter er bestemt af 

markedskonjunkturer. Ved udbruddet af COVID-19 tilbage i foråret 2020, var der mange spådomme 

om hvordan dette ville påvirke samfundsøkonomien. Ved konjunkturnedgang er det forventeligt, at 

der vil opstå større tomgangsperioder.  

Med afsæt i ovenstående finder vi det derfor aktuelt at analysere, hvordan ændringer til tomgangs-

perioder påvirker værdiansættelsen af investeringsejendomme til dagsværdi.  

7.4.1 Normalindtjeningsmodellen 

111 

Vi har i denne analyse valgt at foretage beregning af dagsværdi med henholdsvis indregning af tom-

gang til 0%, 3% og 6%. Af vores beregning af dagsværdi ved anvendelse af normalindtjeningsmodel-

len har vi fundet følgende værdiansættelser: 

• Ved 0% tomgang - dagsværdi: 129.360.000 kr. 

• Ved 3% tomgang - dagsværdi: 125.095.385 kr. 

• Ved 6% tomgang - dagsværdi: 120.830.769 kr. 

 
111 Figur 10.4.1.1; Egen tilvirkning af normalindtjeningsmodellen ved ændring i tomgang 
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Som det ses af ovenstående, er den beregnede dagsværdi være højest ved 0% tomgang og lavest ved 

6% tomgang. Det interessante ved denne analyse er den nominelle afvigelse mellem dagsværdierne. 

Sammenholdes værdiansættelserne ved disse to tomgangssatser, varierer prissætningen med 

8.529.231 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 7% med udgangspunkt i den laveste værdiansæt-

telse. Den procentmæssige angivelse af tomgang svarer reelt set i dage til:  

● 0% = 0 dage 

● 3% = 11 dage  

● 6% = 22 dage 

Med afsæt i ovenstående er det altså relativt få budgetteret tomgangsdage fra eller til, som kan 

have stor indflydelse på værdiansættelsen af en investeringsejendom ved anvendelse af normalind-

tjeningsmodellen. I henhold til Colliers Markedsrapport Q4, 2020112 ligger tomgangsniveauet i KBH 

by for erhvervsudlejningsejendomme på 9,2. Under forudsætning af, at oplysningerne fra Colliers er 

sande, vil det efter vores overbevisning ikke være retvisende at optage en erhvervsudlejningsejen-

dom til dagsværdi på baggrund af en normalindtjeningsmodel med mindre end 6% medregnet tom-

gang. 

7.4.2 DCF-modellen  

De foretagne beregninger af værdiansættelsen ved brug af DCF-modellen ved ovenstående tom-

gangssatser er vedlagt som bilag 2-4. Følgende dagsværdi er udregnet: 

• Ved 0% tomgang - 131.188.449 kr. 

• Ved 3% tomgang - 127.252.796 kr. 

• Ved 6% tomgang - 123.317.142 kr.  

I lighed med normalindtjeningsmodellen kan vi se, at der ved 0% tomgang beregnes den højeste 

værdiansættelse samt, at der ved 6% tomgang beregnes den laveste værdiansættelse. På baggrund 

af ovenstående beregning kan vi udlede, at der mellem den højeste og laveste værdiansættelse er 

7.871.307 kr. i forskel svarende til en procentmæssig afvigelse på 6% 

7.4.3 Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller 

113 

Ved sammenholdelse af de 2 værdiansættelsesmodeller kan vi konstatere, at beregningen ved an-

vendelse af DCF-modellen konsekvent giver en højere værdiansættelse.  

 
112 Bilag 1 
113 Figur 10.4.2.1; Egen tilvirkning ved sammenholdelse af værdiansættelsesmodellerne  
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Årsagen herfor skyldes, at er der i DCF-modellen er indregnet markedsudvikling i en af ledelsens 

fastsatte perioder, som tilbagediskonteres til nutidsværdi. Dernæst kan det udledes af vores sam-

menholdelse, at værdiansættelsen ved henholdsvis normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen 

ikke afviger væsentligt fra hinanden. Dermed kan vi også udlede af vores sammenholdelse, at begge 

modeller værdiansætter væsentligt højere ved tomgang på 0%. Det kan derfor konkluderes, at 

begge modeller er følsomme over for indregning af tomgang. Korrekt opgørelse heraf er derfor es-

sentiel for at beregningen er et udtryk for det retvisende billede. 

Det er vores opfattelse at DCF-modellen er den mest præcises metode for opgørelse af dagsværdi 

og dermed den metode, som bedst sikrer at værdiansættelsen giver et retvisende billede. Denne 

overbevisning bunder i, at der i DCF-modellen har en markant højere detaljegrad samt at der tages 

højde for markedsudviklingen, der tilbagediskonteres til nutidsværdi. Dog er DCF-modellen også 

mere tidskrævende og til tider besværlig at anvende, hvorfor omkostningen hertil kan overstige nyt-

teværdien af beregningen særligt for mindre virksomheder med få investeringsejendomme.   

7.5 Afkastkrav 

Ved fastsættelse af afkastkravet er der forbundet en del skøn, hvorfor ledelsen kan have udfordrin-

ger med fastsættelsen. Usikkerhederne vil være størst, når der ikke eksisterer et effektivt marked 

for de respektive ejendomme. I sådanne tilfælde vil det være vanskeligt at fastsætte afkastkravet, 

da man kun i mindre grad kan sammenholde med sammenlignelige ejendomme. 

Ved fastsættelse af afkastkravet, kan der blandt andet findes inspiration i Colliers markedsrappor-

ter. Disse kan anvendes som input til fastsættelsen af afkastkravet til værdiansættelsen af en inve-

steringsejendom. Vi har derfor anvendt Colliers markedsrapport Q4, 2020114 til inspiration for fast-

sættelse af afkastkravene. Markedsrapporten er opbygget således, at afkastkravene er geografisk 

opdelt i områder i henholdsvis primære og sekundære områder. Ligesom der er skøn forbundet med 

fastsættelse af afkastkravene, er der ligeledes forbundet et skøn i forbindelse med de geografiske 

områder. Ledelsen vil til tider afvige fra afkastkravene i henhold til markedsrapporterne, da de vur-

derer, at den respektive ejendom, der skal værdiansættes, er placeret anderledes. Vi har til denne 

del af følsomhedsanalysen taget afsæt i afkastkravene for København og Forstæder nord for hen-

holdsvis primære og sekundære områder. Vi vil derfor i følsomhedsanalysen tage afsæt i følgende 

afkastkrav i henhold til Colliers Markedsrapport Q4, 2020 jf. bilag 1. 

 

1. København primær: 3,25% 

2. København sekundær: 4,5% 

3. Forstæder nord primær: 4% 

4. Forstæder nord sekundær: 5,5% 

 
114 Bilag 1 
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7.5.1 Normalindtjeningsmodellen  

115 

Ovenstående beregning af værdiansættelsen ved ændring i afkastkravet ved brug af normalindtje-

ningsmodellen giver følgende dagsværdier: 

1. København primær 3,25% - dagsværdi 129.360.000 

2. København sekundær 4,5% - dagsværdi 93.426.667 

3. Forstæder nord primær 4% - dagsværdi 105.105.000 

4. Forstæder nord sekundær 5,5% - dagsværdi 76.440.000 

Forskel i dagsværdi fra laveste til højeste afkastkrav: 52.920.000 svarende til 69%. 

Ovenstående dagsværdier viser, at det laveste afkastkrav giver den højeste værdi. Det laveste af-

kastkrav er således for Københavns primære område, hvorfor der er overensstemmelse mellem 

dagsværdien og afkastkravet, da man må antage, at det er mere attraktivt at bosætte sig i det cen-

trale København end det centrale område i Forstæderne nord. Denne antagelse bygger på en rap-

port foretaget af Nybolig, hvor variansen i kvadratmeterpriserne for de forskellige landsdele i Dan-

mark er opgjort.116 Modsætningsvis giver det højeste afkastkrav (Forstæderne nord sekundær) den 

laveste dagsværdi. Dette skyldes, at driften er belastet med det højere afkastkrav, hvilket medfø-

rer en lavere værdiansættelse. 

7.5.2 DCF-modellen 

De foretagne beregninger af værdiansættelsen ved brug af DCF-modellen ved ovenstående afkast-

krav er vedlagt som bilag 5-8. Følgende dagsværdier er udregnet: 

1. København primær 3,25% - dagsværdi 131.188.449 

2. København sekundær 4,5% - dagsværdi 95.555.827 

3. Forstæder nord primær 4% - dagsværdi 107.118.727 

4. Forstæder nord sekundær 5,5% - dagsværdi 78.782.225 

 
115 Figur 10.5.1.1; Egen tilvirkning af normalindtjeningsmodellen ved ændring i afkastkravet 
116 https://www.nybolig.dk/mit-liv/hvad-koster-det-at-koebe-bolig-i-de-forskellige-landsdele 
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Forskel i dagsværdi fra laveste til højeste afkastkrav: 52.406.224 svarende til 67%. 

Som det ses af beregningerne af dagsværdien ved anvendelse af DCF-modellen, giver det laveste af-

kastkrav den højeste dagsværdi og modsætningsvis giver det højeste afkastkrav den laveste dags-

værdi ligesom ved normalindtjeningsmodellen. 

7.5.3 Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller 

117 

Ved sammenholdelse af værdiansættelsesmodellerne ses det, at den største procentmæssig forskel 

ved værdiansættelsesmetoderne er ved et afkastkrav på 5,5%. Derudover kan det på baggrund af 

forskellen i udviklingen mellem det højeste og laveste afkastkrav for henholdsvis normalindtjenings-

modellen med en afvigelse på 69% og DCF-modellen med en afvigelse på 67% jf. ovenstående bereg-

ninger, konkluderes at normalindtjeningsmodellen er mest sensitiv i forhold til afkastkravet. 

7.6 Renovering 

Vi vil i dette afsnit analysere hvordan investeringer i form af renoveringer behandles i de respektive 

modeller og hvordan disse renoveringer kan inkorporeres forskelligt, hvilket har en afledt effekt på 

værdiansættelsen. 

Renoveringer vil typisk være et nyt tag, facaderenovering, nye gulve mv. Perioden hvor disse ud-

bedringer foretages vil typisk være forbundet med tomgang, i det lejemålene ikke kan benyttes, 

hvilket som regel vil medføre en midlertidig værdiforringelse af ejendommen. Omvendt vil huslejen 

typisk kunne opreguleres efterfølgende, der alt andet lige vil medføre en højere værdiansættelse. 

Vi vil i vores analyse ikke tage højde for ovennævnte forhold, men udelukkende se på den direkte 

effekt af indregning af renoveringer i normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen. 

I det følgende afsnit vil beregninger være foretaget under forudsætning af en facaderenovering på 

6.000.000 kr.  

7.6.1 Normalindtjeningsmodellen  

Vi har i denne analyse valgt at foretage beregning af dagsværdi under 3 forskellige scenarier. Hen-

holdsvis uden indregning af renovering, renovering i driften som afskrives over 10 år og regulering 

for renoveringen i trin 3.  

 
117 Figur 10.5.3.1; Egen tilvirkning af sammenholdelse af værdiansættelsesmodellerne 
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118 

Ovenstående beregninger af værdiansættelsen af ejendommen ved forskellige metodikker for ind-

regning af renoveringer ved brug af normalindtjeningsmodellen giver følgende dagsværdier: 

1. Ingen renovering - dagsværdi 129.360.000 kr. 

2. Renovering i driften afskrevet over 10 år - dagsværdi 110.898.462 kr.  

3. Afslag for renovering - dagsværdi 123.360.000 kr. 

Af vores beregning fremgår det tydeligt, at der er stor variation i værdiansættelsen som følge af 

den valgte metode for indregning af renoveringen. Ved indregning af renoveringen i driften bliver 

værdiansættelsen forringet med 18.461.538 kr. svarende til 14% sammenholdt med værdiansættel-

sen uden indregning af omkostninger til renoveringer. Ved regulering for renoveringer i trin 3 bliver 

værdiansættelsen forringet med 6.000.000 kr. svarende til 5% sammenholdt med værdiansættelsen 

uden indregning af omkostninger til renovering.  

Det er derfor vores vurdering, at den mest retvisende dagsværdi vil blive beregnet, hvis der tages 

højde for omkostninger til renovering i form af reguleringer i trin 3, da driften er for tungt belastet 

ved løbende indregning på 10% af renoveringen. 

7.6.2 DCF-modellen  

De foretagne beregninger af værdiansættelsen ved brug af DCF-modellen ved forudsætningerne be-

skrevet indledningsvis i dette afsnit er vedlagt som bilag 9-11. Følgende dagsværdi er udregnet: 

1. Uden renovering - dagsværdi 131.188.449 kr.  

2. Renovering primo - dagsværdi 125.188.449 kr. 

3. Gennemsnitlig renovering - dagsværdi 126.370.836 kr.  

Af vores analyse fremgår at den største forskel i dagsværdien er mellem værdiansættelsen uden re-

novering og renovering primo.  

 
118 Figur 10.6.1.1; Egen tilvirkning af normalindtjeningsmodellen ved indregning af renovation 
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Heraf udgør forskellen 6.000.000 (renoveringsomkostningen) svarende til 5%. Dette er alt andet lige 

en logisk udvikling, hvorfor vi imidlertid vurderer denne analyse som værende irrelevant. 

Forskellen mellem dagsværdi ved indregning primo og dagsværdi ved indregning af gennemsnitlig 

renovering er 1.182.387 kr. svarende til 1%. Årsagen til denne afvigelse skyldes tilbagediskonterings-

faktoren, idet omkostningerne indregnet i budgetperioden tilbagediskonteres, hvilket medfører, at 

disse vil have lavere værdi målt i nutidskroner. Der skal tages højde for at ovenstående beregninger 

er udarbejdet med afsæt i et tænkt eksempel, da facaderenoveringer normalt ikke strækker sig 

over længere perioder 

7.6.3 Sammenholdelse af værdiansættelsesmodeller 

119 

Som det fremgår af vores sammenholdelse, håndterer normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen 

beregningen af dagsværdi nogenlunde ens ved ingen investering og investering primo. Afvigelsen 

mellem de 2 modeller opstår ved indregningen af omkostningen til en gennemsnitlig værdi. Dette 

skyldes som tidligere omtalt, at der ved anvendelse af DCF-modellen tilbagediskonteres i budgetpe-

rioden, hvilket nedbringer nutidsværdien af omkostningen, hvilket har en positiv effekt på værdian-

sættelsen af ejendommen. 

Det er vores vurdering, at DCF-modellen håndterer beregningen af dagsværdi bedst ved gennemsnit-

lig indregning af omkostninger til renovering, idet normalindtjeningsmodellen udelukkende behand-

ler denne beregning mest retvisende ved regulering i trin 3. Det er ikke vores opfattelse, at normal-

indtjeningsmodellen formår at behandle indregning af gennemsnitlige renoveringsomkostninger i 

driften, da driften som nævnt bliver belastet for tungt af de gennemsnitlige omkostninger. 

7.7 Delkonklusion  

Vi har i de ovenstående afsnit opstillet en række scenarier for at belyse hvor normalindtjeningsmo-

dellen og DCF-modellen har deres styrker og svagheder samt hvor de adskiller sig fra hinanden. Vi 

har gennem vores beregninger vist, at det klart er mest retvisende at inkorporere diverse forhold i 

DCF-modellen. DCF-modellen muliggør at budgettere med tidsbestemte omkostninger i budgetperio-

den. Dette har vi eksemplificeret ved vores beregning af effekten på værdiansættelsen ved investe-

ringer i form af renoveringer. I modsætning har normalindtjeningsmodellen vist svaghedstegn i 

ovenstående scenarier. Vi har konstateret, at et fælles element med stor usikkerhed, er afkastkra-

vet. En lille ændring heri vil have en stor indflydelse på værdiansættelsen.  

 
119 Figur 10.6.3.1; Egen tilvirkning af sammenholdelse af værdiansættelsesmodellerne 
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Dette er medvirkende til at nedbringe validiteten af værdiansættelsen på baggrund af beregnin-

gerne og dermed det retvisende billede. Input til afkastkravet kan dog findes i diverse markedsrap-

porter, hvorfor fastlæggelsen og validiteten heraf påhviler disse rapporter og troværdigheden af kil-

den. Ikke desto mindre er dette en væsentlig faktor, som man skal have for øje, når der værdian-

sættes på baggrund af normalindtjeningsmodellen og DCF-modellen.  

Det vores opfattelse at det ikke er muligt at give en entydig anbefaling om at der skal anvendes 

henholdsvis normalindtjeningsmodellen eller DCF-modellen ved beregning af værdiansættelsen af 

en investeringsejendom. Det er derimod vores opfattelse, at det i langt højere grad er afgørende at 

se på hvorvidt der er tale om en kompleks eller ukompleks ejendom. Ved ensformige ejendomme 

uden store udsving i lejeindtægter eller fremtidige renoveringer, er det vores vurdering at omkost-

ninger ved udarbejdelsen af værdiansættelsen ved en DCF-model overstiger nytteværdien, hvorfor 

der i disse tilfælde kan argumenteres for at benytte sig af normalindtjeningsmodellen. Hvis der der-

imod er tale om en kompleks ejendom med flere tomgangsperioder, renovationer mv., er det vores 

opfattelse at værdiansættelsen skal foretages på baggrund af en DCF-beregning, idet denne ellers 

ikke vil være retvisende.   
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8. Hvordan varetages usikkerhederne i forbindelse med værdiansættelse af 

investeringsejendomme og hvordan begrænses disse i praksis?  

8.1 Indledning 

I dette afsnit vil vi besvare vores femte underspørgsmål, som omhandler håndtering af værdiansæt-

telse af investeringsejendomme i praksis og hvordan de omtalte risici i afsnit 6 imødekommes. Vores 

besvarelse herpå vil tage udgangspunkt i vores udførte interviews af henholdsvis én revisor, én va-

luar og ledelsen i et ejendomsinvesteringsselskab. Hver enkelt af vores respondenter har hver sin 

opgave i forhold til at sikre at der sker korrekt opgørelse af værdiansættelsen til dagsværdi.  

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er det ikke et krav, at værdiansættelsen af investerings-

ejendomme er foretaget af en valuar. I flere selskaber vælger ledelsen selv at udarbejde denne. 

Dette er grundlaget for, at vi har valgt at interviewe ledelsesorganet i et ejendomsinvesteringssel-

skab.  

Fælles for værdiansættelsen, uagtet om den er foretaget af valuar eller ledelsen er det revisors 

rolle, at udfordre denne før værdien kan revideres med en blank påtegning. Vi finder det derfor in-

teressant at interviewe en revisor for at få belyst hvilke områder af værdiansættelsen, som revisor 

typisk angriber først og hvilke komplikationer der hyppigst forekommer.  

Vi har i dette afsnit indhentet erfaringer fra 3 forskellige perspektiver, der som udgangspunkt har 

samme målsætning om at opgøre den mest korrekt dagsværdi. Vi vil i de nedenstående afsnit rede-

gøre for de indsamlede betragtninger, sammenholde disse og analysere fremgangsmåde, erfaringer 

og tilgange til værdiansættelsen på tværs af deres forskellige baggrunde.    

8.2 Revisor 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er det revisors opgave at opnå tilstrækkeligt revisionsbevis 

før regnskabet kan aflægges med blank revisionspåtegning. Dette betyder at revisoren kan konklu-

dere at regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 

på balancedagen. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant, hvorfor revisor skal forholde sig 

kritisk og objektivt til de foretagne værdiansættelser. Når værdien af en investeringsejendom opta-

get i regnskabet til dagsværdi skal revideres, forholder revisor sig til de forudsætninger denne vær-

diansættelse bygger på. Vi finder det derfor interessant, at interview Mikkel Mauritzen, Director & 

Statsautoriseret revisor fra BDO. Ovenstående betragtning underbygges af Mikkel Mauritzen i vores 

interview. 120 

 
120 Bilag 12 

“Kort sagt, er det vurderingen og forudsætningerne, som ligger til grund for at komme til 
de rigtige faktorer, som gør det svært at værdiansætte” 
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8.2.1 Huslejeindtægter 

I forbindelse med vores interview af Mauritzen har vi blandt andet forhørt os om, hvordan han kon-

trollerer opgørelsen af huslejeindtægter i værdiansættelsen. Mauritzen forklarer, at man kan se om 

ejendommen har været i fuld drift i de foregående år og hermed se på de historiske realiserede tal. 

Hvis man derimod har en forventning om, at et lejemål eller en hel etage ikke er udlejet fuldt ud, 

skal revisor forholde sig til dette.  

Mauritzen beretter at hans arbejde vedrørende revisionen af huslejeindtægterne primært bunder i 

at sammenholde hvad selskabet har realiseret i det foregående år og hvad de har medtaget i værdi-

ansættelsesberegningen. Mauritzen forklarer, at det selvfølgelig er forventeligt, at huslejeindtæg-

terne vil stige over årene, men at denne stigning som oftest er bundet af de indgåede kontrakter.    

121 

8.2.2 Omkostninger  

Som bekendt skal driftsomkostninger samt vedligeholdelsesomkostninger indgå i værdiansættelses-

beregningen uagtet om der anvendes normalindtjeningsmodellen eller DCF-modellen. Vi har i for-

bindelse med vores interview af Mauritzen forespurgt om, hvilke risici der er forbundet med opgø-

relsen af disse. Mauritzen beretter, at han ikke forbinder den store risiko ved opgørelse af driftsom-

kostninger. Det er hans erfaring, at man relativt nemt kan indhente dokumentation som opgørelsen 

af disse bygger på. Her henviser han til historiske data eller man kan indhente regnskaber for sam-

menlignelige ejendomme.  

122 

 
121 Bilag 12 
122 Bilag 12 

“Det nytter jo ikke noget, at de har lagt 2% i huslejestigning, men der står i kontrakten, at 
huslejestigningen udgør 1% de næste 10 år” 

“Som udgangspunkt tror jeg ikke, at der er en væsentlig risiko omkring driftsomkostninger 
- forstået på den måde, at man relativt hurtigt kan komme frem til, hvis man eksempelvis 
har ejet ejendommen eller hvis man kan se de tidligere års afholdte vedligeholdelsesom-

kostninger” 
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Dog er det Mauritzens vurdering, at der er langt større risici forbundet med opgørelsen af ejendom-

mens stand. Dette skal revisoren principielt tage stilling til, hvilket Mauritzen mener at revisoren i 

de fleste tilfælde ikke vil have kompetencerne til. Mauritzens løsning til denne problemstilling er, 

at der for de meget komplekse opgaver indhentes ekstern ekspertviden til opgørelsen af denne. 

Ejendommens stand har en afledt effekt på de forventede vedligeholdelsesomkostninger. Det er 

Mauritzens vurdering, at man som udgangspunkt kan tage afsæt i de historiske data, og se om der 

generelt over en 10-årige periode er anvendt et passende niveau af vedligeholdelsesomkostninger. 

Desuden fortæller Mauritzen, at der ved denne opgørelse er en iboende risiko for at overse under-

forbruget af vedligeholdelsesomkostninger, hvoraf underforbruget har medført misvedligeholdt 

ejendom. 

123 

8.2.3 Tomgang 

Vi har beskrevet tidligere i opgaven, at tomgang er et væsentligt element i værdiansættelsen, som 

til tider kan være vanskeligt at estimere for fremtiden.  

For at imødekomme risiciene kommer Mauritzen med flere bud på handlinger, der i kombination kan 

være med til at afdække risikoen.  

Først og fremmest kan der foretages en analyse af den historiske tomgang og på baggrund af denne 

kan man skyde sig ind på hvilket niveau tomgangen skal ligge på. Herudover beretter Mauritzen, at 

man igen kan gøre brug af markedsrapporter, da der i disse oftest er oplyst hvad tomgangsniveauet 

for en given type ejendom i et specifikt område ligger på. Sidst men ikke mindst mener Mauritzen, 

at man skal analysere på de udefrakommende faktorer. 

8.2.4 Afkastkrav 

Vi har tidligere i opgaven beskrevet hvordan en lille variation i afkastkravet kan have en betydelig 

indflydelse på værdiansættelsen. Denne pointe understreger Mauritzen ligeledes i vores interview. 

Måden som Mauritzen beskriver, at han imødekommer risikoen ved fastlæggelsen af afkastkravet, er 

ved hjælp af markedsrapporter. Mauritzen understreger, at revisionen af værdiansættelsen herun-

der afkastkravet ikke kun kan bero sig på én udbyder af markedsrapporter, men det væsentligt at 

indhente flere rapporter fra flere udbydere.  

 
123 Bilag 12 

“Det er klart risikoen opstår, hvis man overser, at der ikke er afholdt vedligeholdelsesom-
kostninger og man bare tager gennemsnittet af de sidste 10 års forbrug uden at tage hen-
syn til det eventuelle underforbrug - altså er ejendommen undervedligeholdt. Jamen så er 

det jo klart, at der kommer en pukkel, som man skubber foran sig.” 
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Dog beretter Mauritzen, at selv denne kontrol ikke alene kan eliminere alle risici forbundet med af-

kastkravet, da dette nærmest er umuligt. Mauritzen fortæller, at ved indregning af en investerings-

ejendom til dagsværdi er det et krav, at der i note oplysningerne er beskrevet hvilken metode der 

anvendt til beregningen af dagsværdi samt at forudsætningerne fremgår heraf. Dette giver trods alt 

regnskabslæseren muligheden for aktivt at kunne forholde sig til værdiansættelsen og selv regulere 

på disse, hvis regnskabslæseren er uenig i forudsætningerne. 

124 

Da beliggenheden har en væsentlige indflydelse på afkastkravet, har vi adspurgt Mauritzen om hvor-

dan han skelner mellem diverse beliggenheders betydning for afkastkravet og dermed den samlede 

værdiansættelse.   

Først og fremmest fastslår Mauritzen, at de generelle karakteristika er væsentlige at fastlægge først 

såsom infrastruktur mv. Dog ser han det største problem ved afgørelsen om beliggenhedens indfly-

delse på værdiansættelsen for de ejendomme, som ligger i periferien af København, da det er en 

hårfin grænse om der er tale om primær eller sekundær beliggenhed. Herudover fortæller Maurit-

zen, at ejendomsinvestorer ikke nødvendigvis nøjes med at investere i KBH (lokalt), men også i hele 

landet. Dette kan give udfordringer, da revisor skal revidere hele ejendomsporteføljen, men ikke 

nødvendigvis har den lokale viden til at vide hvilke gader og hjørner, der er mere attraktive i byer 

som Århus, Aalborg, hvis revisoren er fra København. Det kan dermed være nødvendigt at indhente 

lokal ekspertviden. 

125 

 
124 Bilag 12 
125 Bilag 12 

“Der er dog heldigvis det krav, at når dagsværdien anvendes, skal der også i noten for 
regnskabet beskrives hvilken model vi har brugt og hvilket afkastkrav vi har brugt til be-

regningen. Dette giver trods alt regnskabslæser noget at forholde sig til, hvis regnskabslæ-
ser vurderer, at afkastkravet er for lavt eller for højt.” 

“Typisk nøjes en ejendomsinvestor ikke med at investere inde i centrum. De investerer 
også i Jylland og på Fyn. Det er her det bliver lidt svært at vurdere, hvor det gode sted i ek-

sempelvis Herning ligger.” 
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8.3 Ledelsen 

Det ses ofte, at ledelsen selv vælger at foretage en værdiansættelse af en ejendom, da det ikke er 

lovbestemt, at værdiansættelsen af en ejendom foretages af en valuar eller en anden kyndig per-

son. Det anbefales dog i henhold til IAS 40.32, at dagsværdiansættelsen foretages af en uafhængig 

vurderingsmand. Ledelsens måske begrænset viden eller kendskab til markedet, kan være en udfor-

dring, når der skal foretages en værdiansættelse. Det kan derfor være vanskeligt for ledelsen at 

fastsætte et afkastkrav, da fastlæggelsen af denne kræver kendskab til markedet samt hvilke ten-

denser, der er på selvsamme marked. Det må derfor antages, at ledelsen læner sig op ad markeds-

rapporterne, der bliver udgivet af erhvervsmæglerselskaber. Markedsrapporterne bruges til at sam-

menholde med de underliggende lejekontrakter. Markedsrapporterne fra eksempelvis Colliers angi-

ver et interval for afkastkravet baseret på den geografiske beliggenhed, der medfører usikkerhed i 

værdiansættelsen.  

Som vi så i afsnit 7, skal der ikke rykkes meget på afkastkravet før værdiansættelsen ændrer sig. 

Herudover er ledelsen ikke bekendt med de bagvedliggende forudsætninger, der danner grundlag 

for de opgivne data i markedsrapporterne. Alt afhængigt af selskaberne, som ejer ejendommene, 

vil der alt andet lige forventes at være begrænset kendskab til markedet sammenholdt med en va-

luars viden til markedet, hvorfor man i højere grad vil se, at ledelsen i stedet for at tage højde for 

markedslejen anvender de faktiske lejeindtægter. 

Modsat ovenstående har ledelsen den fordel, at de har bedre kendskab til de enkelte ejendomme og 

de underliggende driftsregnskaber, som de fordelagtigt kan anvende til fastsættelse af afkastkravet 

ved budgettering af driftsomkostningerne.  

Herudover har ledelsen typisk den fornødne viden om større fremtidige vedligeholdelsesarbejder 

samt kendskab til historiske data, der kan påvirke budgetterne.  

For at minimere risikoen for en lav budgettering af omkostninger, er det nødvendigt at have disse 

overvejelser in mente, hvorfor kendskabet til de specifikke ejendomme anses for værende en fordel 

for ledelsen ved værdiansættelserne. Dog skal man forholde sig kritisk til disse data, da ledelsen 

kan have nogle bagvedliggende interesser for at minimere omkostningerne således at budgettet på-

virkes positivt.  

Vi kan på baggrund af ovenstående konkludere, at når ledelsen alene tager stilling værdiansættel-

sen, vil der opstå usikkerheder. På den anden side har ledelsen den nødvendige viden samt kend-

skab til de specifikke ejendomme, hvilket anses som en fordel ved budgetteringen.  

Med udgangspunkt i ovenstående er det interessant og nærliggende at få ledelsens vurdering samt 

holdning til værdiansættelse af investeringsejendomme, og hvordan de forholder sig til de underlig-

gende usikkerheder og risici forbundet med værdiansættelsen. Vi har derfor interviewet Lars Byrge-

sen, Økonomidirektør hos Einar Kornerup A/S. 
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8.3.1 Huslejeindtægter 

Huslejeindtægterne bliver ifølge Byrgesen opgjort således;126 

Med afsæt i ovenstående kan det konkluderes, at huslejeindtægterne opgøres på historisk data samt 

på underliggende lejekontrakter og de dertilhørende pristalsreguleringer. Dette er i overensstem-

melse med metodikken, som Mauritzen understreger jf. ovenstående. 

8.3.2 Omkostninger 

Som nævnt i afsnit 8.3 forudsatte vi, at, ledelsen som udgangspunkt har den fordel, at de har et 

godt kendskab til de specifikke ejendomme, som selskabet ejer. Dette medfører, at de forholdsvis 

nemt kan danne sig et overblik over, hvilke vedligeholdelsesarbejder, som de enkelte ejendomme 

trænger til. Lars Byrgesen siger følgende; 

127 

Som det fremgår af ovenstående, beretter Byrgesen, at der for de ejendomme som Einar Kornerup 

har, er der ikke udfordringer med at budgettere vedligeholdelsesomkostninger, da de har et godt 

overblik over, hvad ejendommene trænger til af vedligeholdelse i fremtiden. Derudover siger Byrge-

sen følgende;  

128 

 
126 Bilag 14 
127 Bilag 14 
128 Bilag 14 

“Huslejeindtægterne er som omkostningerne ikke svære at opgøre. Vi baserer huslejeind-
tægterne på de foregående år - altså noget historisk, og på lejekontrakterne og eventuelle 

prisreguleringer i forbindelse med kontrakterne.” 

“For de ejendomme som vi har, der har vi i hvert fald et godt overblik over, hvad der skal 
foretages af vedligeholdelse i fremtiden og vi har ikke de store udfordringer med at fast-

sætte budget for disse.” 

“Omkostningerne er til gengæld lidt lettere at arbejde med. Man kan meget hurtigt danne 
sig et overblik over, hvad omkostningerne skal udgøre i værdiansættelsen. Her kan man 
kigge på nogle ejendomme, som minder om den ejendom, man værdiansætter. Det er 

bare ikke altid, at der er en ejendom at sammenholde til, hvilket gør det lidt mere udfor-
drende.” 
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Byrgesen mener, at omkostningerne ikke indeholder den største risiko ved værdiansættelse af ejen-

domme. Her siger han, at omkostningerne nemt kan opgøres. Han henviser til sammenlignelige 

ejendomme, hvor han supplerer med, at det ikke altid er lige nemt at finde nogle ejendomme, som 

ligner den ejendom man ønsker at værdiansætte.  

8.3.3 Tomgang 

Med hensyn til tomgangen baseres opgørelsen på historiske data samt hvordan branche normerne 

ser ud for tomgang. Byrgesen beretter følgende: 

129 

Tomgang bliver i henhold til ovenstående baseret på historiske data på ejendommen. Man går her 

ind og kigger på foregående års tomgang. Derudover supplerer Byrgesen med, at der tages højde for 

udviklingen på markedet fremadrettet, hvor man vurderer udlejningssituationen i fremtiden130. 

8.3.4 Afkastkrav 

De mange faktorer, som ligger til grund for fastsættelsen af afkastkrav medfører, at afkastkravet 

naturligt er præget af skøn og subjektive vurderinger.  

Som vi bemærkede i afsnit 7.5, er dagsværdien og afkastkravet omvendt proportionale. Dette skal 

ses i forbindelse med beliggenheden. Jo bedre beliggenhed, desto lavere afkastkrav og dermed hø-

jere dagsværdi 

131 

 
129 Bilag 14 
130 Bilag 14 

131 Bilag 14 

“Tomgang baserer jeg primært på noget historik herunder hvordan tomgangen typisk har 
set ud på sådan en ejendom eller hvad branche normerne er for tomgang i et givet om-

råde med en given type ejendom. Det er nogle af de ting vi lægger til grund for det.” 

“Der er meget skøn indblandet i beliggenheden. Jeg vil sige, at de fleste af vores ejen-
domme bliver klassificeret som primær beliggenhed, men vi har jo også noget på Vesteg-
nen, der måske er knap så attraktive geografisk. Det er svært for revisor at vurdere det 
bedre end os, om det er primært eller sekundært. Der er jo nogle ejendomme, hvor det 

meget klart, men det er i lige så høj grad mange grænsetilfælde og subjektivitet, som spil-
ler ind på de skøn man foretager sig.” 
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Byrgesen bekræfter, at der er meget skøn indblandet i beliggenheden. Han tilføjer yderligere, at 

det er sværere for revisor at vurdere beliggenheden bedre end ledelsen - om det er en primær eller 

sekundær beliggenhed. Som vi iagttog under afsnit 7.5, har beliggenhed en væsentlig betydning for 

afkastkravet. Vi har spurgt Byrgesen ind til, hvordan de fastlægger afkastkravet for deres ejen-

domme; 

132 

Her fastslår Byrgesen, at afkastkravet fastlægges med afsæt i tilgængelige markedsrapporter samt 

udviklingen på markedet. Det må derfor antages, at det indgående kendskab til ejendommene er 

fordelagtigt i forbindelse med fastsættelse af afkastkravet, da blandt andet den geografiske place-

ring er som nævnt en vigtig faktor at tage højde for. Derudover nævnes der, at udviklingen på mar-

kedet er væsentlig. Men hvordan har markedsudviklingen påvirket værdiansættelsen for ledelsen? 

133 

Byrgesen understreger, at markedsudviklingen ikke har påvirket værdiansættelsen. Han mener ikke, 

at det er blevet hverken lettere eller svære at værdiansætte ejendomme. Dertil tilføjer han, at 

markedet er rimeligt likvidt på nuværende tidspunkt og der er stor likviditet på markedet.134 

8.4 Valuar  

Valuarens funktion består hovedsageligt af værdiansættelser. Dog anvendes disse ofte til forskellige 

formål såsom; ændringer til andelskronen i forbindelse med regnskabsaflæggelse, værdiansættelse i 

 
132 Bilag 14 
133 Bilag 14 
134 Bilag 14 

“Der går vi ind og kigger på nogle markedsrapporter fra de professionelle spillere på mar-
kedet og hvordan markedet bevæger sig. Her kigger vi på områderne og typer af ejen-

domme mv. Så det kan være, at vi måske bruger 2 eller 3 forskellige rapporter og tager et 
vægtet gennemsnit. De er ikke altid direkte sammenlignelige, da de måske kalder tingene 

noget lidt forskellige og har nogle forskellige geografiske placeringer.” 

“For mig er det, det samme. Jeg går ind og kigger på vores konkrete ejendomme og ser på 
hvordan økonomien er på den pågældende ejendom og så finder jeg de eksterne kilder 

med data som jeg skal bruge til værdiansættelsen - altså primært afkastkrav, lidt omkring 
tomgang og lejeniveau osv. Jeg synes ikke, at det er blevet hverken nemmere eller sværere 

at værdiansætte ejendommene.” 
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salgsøjemed, udarbejdelse af markedsrapporter mv. Fælles for dem alle er, at de tager udgangs-

punkt i værdiansættelsen, som skal ligge så tæt på virkeligheden som muligt for at kunne tilbyde de 

mest retvisende vurderinger. 

 

Ved vurderinger foretaget af valuar, vil værdiansættelsen oftest tage hensyn til fremtidige forhold 

herunder renovering eller modernisering af ejendommen. Det fremgår af IAS 40.51, at der ved dags-

værdiansættelse for en investeringsejendom på balancedagen ikke må medregnes fremtidige plan-

lagte forbedringer eller investeringer. På baggrund af dette, kan en værdiansættelse foretaget af 

en valuar anvendes. 

 

Værdiansættelse foretaget af en valuar, vil have en højere troværdighed sammenholdt med eksem-

pelvis værdiansættelsen foretaget af ledelsen. Dette skal ses i forbindelse med, at valuaren betrag-

tes som en ekstern uafhængig tredjepart, som ikke har interesse i værdiansættelsen.  

Som nævnt under afsnit 8.3, skal ledelsen også opgøre den mest korrekte dagsværdi. Dog kan det 

ikke udelukkes, at ledelsens egne interesser afspejles i værdiansættelsen. 

Med afsæt i ovenstående finder vi det interessant at interviewe en valuar for, at få et større indblik 

i deres fremgangsmåde i forbindelse med værdiansættelsen samt hvilke risici som de forbinder her-

med. Vi har derfor interviewet Jette Lundsgaard, Erhvervsejendomsmægler og Valuar, MDE hos 

Lundsgaard Erhverv. 

8.4.1 Huslejeindtægter 

Valuar tager som udgangspunkt ved opgørelsen af huslejeindtægter i en værdiansættelse afsæt i 

historisk data for ejendommen. Herudover tages der udgangspunkt i lejen i henhold til kontrak-

terne. Ydermere bør der ligeledes reguleres til markedslejen, der forudsætter hvis den aktuelle 

husleje i henhold til kontrakten afviger markant. 

Vi har i forbindelse med vores interview af Jette Lundsgaard blandt andet forhørt os om, hvordan 

valuar forholder sig til markedslejen og hvordan denne opgøres i praksis. Til dette svarer Lunds-

gaard, at hun savner transparens på markedet; 135 

 
135 Bilag 13 

“Det var meget nemmere, hvis der var mere gennemsigtighed, da det er så væsentligt. 
Altså det er jo helt vanvittigt, at vi har så mange ubekendte faktorer og vi skal også finde 
referencer for nogle ejendomme, som egentlig ikke er der. Det burde man stramme op på. 

Det ville gøre det meget nemmere for alle parter - også for huslejenævnet tror jeg, da 
man selv vil være i stand til at kunne sammenligne - hvis der et dataregistrer eller et andet 

system, som man kunne trække data fra.” 
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Ovenstående understreger behovet for transparens på markedet. Sammenlignelige ejendomme har 

været diskuteret under de 3 udførte interviews, hvor alle respondenter har udtrykt, at det er et 

problem, at der ikke er data for sammenlignelige ejendomme. Lundsgaard foreslår, at der skal udar-

bejdes et system, som man kan trække data fra. 

8.4.3 Omkostninger 

Opgørelsen af omkostninger fra revisors og ledelsens synspunkt er ikke forbundet med den store ri-

siko.  

Revisor begrunder det med, at man relativt hurtigt kan finde underliggende dokumentation, som op-

gørelsen af omkostningerne bygger på herunder historiske data eller indhente data fra sammenlig-

nelige ejendomme. Ledelsen har den fordel, at de har et indgående kendskab til ejendommene og 

har dermed overblik over, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er udført og hvilke der mangler. Men 

hvordan forholder valuar sig til opgørelsen af omkostningerne? 

136 

Lundsgaard fortæller, at hun ikke oplever de største udfordringer med især driftsomkostningerne. 

Her anvender hun samme fremgangsmåde som revisor og ledelsen. Ved opgørelsen af vedligeholdel-

sesomkostninger siger Lundsgaard følgende; 

137 

Lundsgaard sammenholder udlejningsejendomme med andelsboligforeninger, hvor hun fortæller, at 

de ved andelsboligforeningerne har den fordel, at der bliver udarbejdet en tilstandsrapport, som 

foreskriver, hvilke vedligeholdelsesarbejder, som er udført og valuar på den måde kan danne sig et 

indtryk af, hvad der mangler at blive udført.  

 
136 Bilag 13 
137 Bilag 13 

“Driftsomkostninger er nemme. Dem kan man tage fra tidligere årsrapporter. Så kan der 
være nogle tal, der svinger helt vildt enten den ene eller den anden vej og det plejer jeg 

kommentere på.“ 

“Når jeg kommer ud for at kigge på en udlejningsejendom, så får vi jo ikke en rapport over 
vedligeholdelsesstanden. Her handler det om at sige, hvad man tror i henhold til ens pro-
fessionelle dømmekraft samt erfaring, hvor meget man tror vedligeholdelsesarbejderne 

kommer til at koste.” 
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Dog er der ved udlejningsejendomme ikke en rapport over vedligeholdelsesstanden, hvorfor Lunds-

gaard anvender sin professionelle dømmekraft samt mangeårige erfaring til at fastlægge budget for 

vedligeholdelsesarbejderne.  

8.4.3 Tomgang 

Som vi har beskrevet tidligere, skal tomgangslejen fastsættes ved dagsværdiansættelsen. Det vil 

sige, at perioden, hvor et givent lejemål står tomt, skal estimeres. Valuaren fastlægger tomgangen 

med afsæt i ejendommens stand, beliggenhed, indretning mv. 

Derudover som det fremgår af de øvrige faktorer, tages der ligeledes hensyn til markedsudviklingen 

samt sammenholdelse til sammenlignelige ejendomme.   

8.4.4 Afkastkrav 

Som nævnt foreligger der mange faktorer, der danner grundlag for fastsættelsen af afkastkravet, 

hvilket medfører skøn og subjektive vurderinger i fastsættelsen af afkastkravet. En af de faktorer, 

som danner afsæt for fastsættelsen af afkastkravet er tendenserne og udviklingen på markedet. Her 

har valuaren den fordel, at en af valuarens fornemmeste opgaver er netop at værdiansætte ejen-

domme, hvorfor det må formodes, at valuar har et indgående kendskab til ejendomsmarkedet og 

tendenser på markedet. Vi har forespurgt Lundsgaard, hvordan afkastkravet fastlægges, hvortil der 

bliver svaret, at der sammenholdes til sammenlignelige ejendomme. Hertil understreger Lunds-

gaard, at hun har nævnt tidligere, at det ikke altid er let at finde sammenlignelige ejendomme. 

Ydermere siger Lundsgaard;  

138 

Grundet valuarens indgående kendskab til markedet, har valuar i højere grad mulighed for at vur-

dere, hvorvidt afkastkravet i henhold til markedsrapporterne afspejler udviklingen på markedet i et 

specifikt område. Derudover bemærker Lundsgaard flere gange under interviewet, at sammenlig-

ningsgrundlaget til andre ejendomme er udfordrende. Dog er valuarens datagrundlag for sammen-

holdelse til andre sammenlignelige ejendomme bedre end ledelsens, da valuaren har et større data-

grundlag. 

 
138 Bilag 13 

“Jeg kigger også på de tilgængelige markedsrapporter for at sammenholde afkastkra-
vene. Markedsudviklingen skal selvfølgelig også inddrages. Hvordan markedet har bevæ-

get sig og hvordan markedet bevæger sig fremadrettet.” 
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8.5 Sammenholdelse af interviews  

8.5.1 Indledning 

I dette afsnit vil vi på baggrund af ovenstående redegørelser for vores foretaget interviews frem-

hæve de vigtigste pointer og analysér på uenigheder. Vi har ikke fundet det relevant at kommentere 

på de af parametrene i værdiansættelsen som vores respondenter var forholdsvis enige i. 

8.5.2 Iagttagelser 

Fælles for vores respondenters besvarelser var holdningen til afkastkravet, hvor der var enighed om-

kring, at der er en stor usikkerhed forbundet med opgørelsen af denne værdi. Dog tog samtlige re-

spondenter udgangspunkt i markedsrapporter ved fastlæggelsen af afkastkravet.  

Vi finder det dog en smule uroligt, at ledelsen mener, at man kan ramme stort set den værdi man 

ønsker for en ejendom, da der er så meget elasticitet i afkastkravet.  

Derudover påpeger alle respondenter at bestemmelse af beliggenhed er vanskelig i forbindelse med 

værdiansættelsen. Dog fremhæver de forskellige problemstillinger, som gør det udfordrende. Ledel-

sen og revisoren fremhæver primært problemstillingen omkring afgørelsen af primær og sekundær 

beliggenhed, da dette er en hårfin grænse og at markedsrapporterne som oftest er meget 

sort/hvide. Valuaren fremhæver også beliggenheden som en af problematikkerne ved værdiansæt-

telsen - dog ikke med afsæt i markedsrapporterne. Lundsgaard beskriver, at en forskydning på 500m 

tættere eller længere væk fra det attraktive område, kan have betydning for værdiansættelsen. 

Samtidig skal valuaren finde sammenlignelige transaktioner, hvilket kan være yderst besværligt, når 

en så lille forskydning kan have en væsentlig indflydelse på værdiansættelsen.     

Af vores interview med Lundsgaard, kan der udledes en vigtig pointe. Hun beskriver, at ejendom-

mens byggekvalitet og udseende er essentiel for hendes værdiansættelse. Her er der ikke tale om 

forbedringer, som kan foretages med renoveringer, men derimod hvordan ejendommen er opført 

originalt. Altså forudsætninger, der er fuldstændige og ikke er mulige at ændre på. Hun kommer 

med en række eksempler herunder; “er indgangspartiet i terræn?”139 Dette medfører en mindre 

værdiansættelse og forholdet kan aldrig ændres, da det ikke er muligt at hæve ejendommen. Andre 

eksempler kunne også være detaljegraden og udsmykningerne på facaden, lejemålene mv. Det er 

på baggrund af vores tidligere redegørelse og analyse for værdiansættelsesmodeller et eksempel på 

usikkerheder, da ovennævnte forhold udelukkende indarbejdes i afkastkravet sammen med en lang 

række andre faktorer. Herudover har vi tidligere konkluderet, at der er stor usikkerhed forbundet 

med afkastkravet.  

 
139 Bilag 13 
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Derudover udtaler Mauritzen, at det er hans erfaring, at ledelsen i flere tilfælde ikke besidder kom-

petencerne til at foretage en fyldestgørende værdiansættelse. Dette er dog primært for de mindre 

selskaber, som har 1-2 ejendomme i deres portefølje. 

8.5.3 Forslag til forbedringer i forbindelse med værdiansættelsen 

Ved afslutningen af hvert interview har vi forhørt vores respondenter, om de har nogle forslag til 

forbedringer af værdiansættelsesprocessen.   

Mauritzen mener, at han som udgangspunkt ikke kan finde forbedringer til det revisionsmæssige. 

Dog udtaler han at en forbedring til det regnskabsmæssige kunne være øgede specifikationskrav til 

noteoplysninger. Altså at noten skal indeholde specifikke oplysninger om forudsætninger anvendt i 

værdiansættelsesberegningen. Det hans opfattelse at dagsværdien optaget i årsregnskabet, som of-

test er inden for “skiven”, hvorfor denne forbedring ikke sikrer et mere retvisende billede, men gi-

ver regnskabslæser bedre forudsætning for at forholde sig kritisk til værdiansættelsen. 

Lundsgaard beskriver i vores interview, at hun ser en mulig forbedring i, at hvis huslejenævnet laver 

et dataregister, hvor den relevante data, som skal anvendes i forbindelse med værdiansættelsen 

kan indhentes. Denne antagelse bygger primært på Lundgaards erfaringer med andelsforeninger.  

Byrgesen er mere skeptisk og har svært ved at se hvordan ændringer til værdiansættelsesprocessen 

ikke bare vil medføre andre udfordringer. Hans bedste bud er den offentlige vurdering forbedres, 

men påpeger at man har forsøgt dette flere gange uden det er lykkedes, hvilket han mener under-

streger hans pointe i, at værdiansættelsesberegningen er meget kompleks. 

8.6 Delkonklusion  

Med afsæt i de udførte interviews, har vi fået et større indblik i fremgangsmåden, håndtering af ri-

sici samt vurdering af den nuværende metode for værdiansættelsen af en investeringsejendom. I 

nedenstående er respondenterne opdelt i henholdsvis revisor, ledelse og valuar med udgangspunkt i 

de foretagne interviews. Med afsæt i de udførte interviews kan følgende delkonklusion udledes; 

Oftest foretager ledelsen selv beregning af værdiansættelsen af deres investeringsejendomme ved 

at benytte DCF-modeller. Dog er det vores indtryk at flere af de medtaget værdier i værdiansættel-

sen bygger på ledelsens mavefornemmelse, hvilket beror sig på deres indgående kendskab til de 

specifikke ejendomme i deres portefølje, idet de gennem flere år har fulgt den specifikke ejendom, 

og dermed har en betryggende indsigt i ejendommens drift og tilstand, hvilket er betydningsfuld vi-

den i forbindelse med værdiansættelsen. Dermed vil disse budgetter i langt højere grad også på-

hvile sig denne viden frem for historisk data. Herudover kan vi konkludere, at ledelsen imødekom-

mer de udefrakommende risici såsom afkastkrav, beliggenhed mv. ved at indhente markedsrappor-

ter.   

I modsætning til ledelsen er det vores indtryk, at valuaren har en mere pragmatisk indgangsvinkel 

til værdiansættelsen, som primært foretages ved inspektion af ejendommen. 
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Den pragmatiske tilgang bunder i valuarens erfaring, kendskab til markedet og adgang til viden om 

tidligere køb og salg af lignende ejendomme. Disse kompetencer imødekommer i langt højere grad 

de udefrakommende risici i forbindelse med en værdiansættelse end hvad en ledelse givetvis kan 

opnå. 

Revisors funktion er at kontrollere og efterprøve værdiansættelsen, som enten bliver foretaget af 

ledelsen eller valuar. Revisor er pålagt visse titler. En af disse titler er “offentlighedens tillidsre-

præsentant”, hvilket indebærer, at revisor skal forholde sig objektivt til de foretagne værdiansæt-

telser. Dette medvirker til at reducere usikkerheden, som der muligvis kan være ved værdiansæt-

telser foretaget af ledelsen, der kan være under indflydelse af deres bagvedliggende interesser. Re-

visoren har en meget teoretisk indgangsvinkel til værdiansættelsen og hermed kontrollen heraf.  

Revisor sammenholder udviklingen i ejendomsværdien fra foregående periode med forventningen af 

værdien fremadrettet, der tager afsæt i udviklingen og tendenserne på markedet. Markedsudviklin-

gen bliver af revisor også sammenholdt til afkastkravet. 

Det kan ud fra ovenstående betragtninger konkluderes at ledelsens indgående kendskab til ejen-

dommene i porteføljen, valuarens kendskab til markedet og revisors objektivitet er medvirkende til 

at reducere de bagvedliggende usikkerheder i faktorerne til værdiansættelsen således at disse vare-

tages og behandles retvisende. 
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9. Konklusion  
Afgangsprojektet har behandlet problemstillingen om, hvordan regnskabsaflægger sikrer, at værdi-

ansættelsen af investeringsejendomme giver det retvisende billede på trods af usikkerheder i for-

bindelse med regnskabsmæssige skøn. 

Årsregnskabsloven er underlagt generalklausulens bestemmelse om, at årsrapporten skal give et ret-

visende billede. For at sikre, at regnskabet aflægges efter lovens generalklausul om “det retvisende 

billede”, er der i årsregnskabsloven udarbejdet den regnskabsmæssige begrebsramme. Denne er es-

sentiel for årsregnskabet, da begrebsrammen danner det teoretiske fundament for blandt andet ind-

regning og måling efter det retvisende billede.     

I årsregnskabsloven er der ingen særregler for indregning af investeringsejendomme. Der skal imid-

lertid først tages højde for om ejendommen efterlever årsregnskabslovens bestemmelser for et ak-

tiv jf. §33. 

Såfremt ÅRL §33 er opfyldt, tillader denne indregning efter §38, 40 og 41. 

Fælles for de 3 paragraffer er, at ejendommen skal optages i regnskabet til kostpris ved første ind-

regning. På dette tidspunkt vil kostprisen være et udtryk for dagsværdien. Efter første indregning 

kan regnskabsaflægger fortsat vælge at indregne ejendommen til kostpris jf. ÅRL §40 eller til dags-

værdi jf. ÅRL §38 og §41. Ved anvendelse af ÅRL §41, vil den eventuelle opskrivning af ejendoms-

værdien blive bundet som en reserve på egenkapitalen. Ved anvendelse af ÅRL §38, vil den eventu-

elle opskrivning derimod blive ført direkte i resultatopgørelsen.  

Der findes ikke en klar definition på en investeringsejendom i årsregnskabsloven, hvorfor der henvi-

ses til IAS 40. IAS 40 er et fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven. I denne defineres en investe-

ringsejendom, som en ejendom, der ejes med det formål, at opnå afkast af den investerede kapital 

i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videresalg. 

Ved indregning til dagsværdi skal der opnås de højeste og mest pålidelige forudsætninger til denne 

opgørelse. Derfor er der både i årsregnskabsloven og IFRS 13 udarbejdet et dagsværdihierarki, som 

foreskriver hvilken fremgangsmåde der sikrer den højeste validitet. Overordnet set, kan der af dags-

værdihierarkiet udledes 2 tilgange til opgørelsen af dagsværdien herunder markedsmetoden (sam-

menlignelige transaktioner) og den afkastbaserede tilgang.  

Markedsmetoden er øverst i den hierarkiske orden over metoder for opgørelse af dagsværdien. 

Denne metode omhandler sammenlignelige transaktioner på et aktivt marked. Det vil sige seneste 

handelspriser for tilnærmelsesvis identiske ejendomme mellem 2 uafhængige parter. 

Er det ikke muligt at opgøre dagsværdien på baggrund af markedsmetoden, må dagsværdien i ste-

det opgøres på baggrund af den afkastbaserede tilgang.  
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Ved anvendelse af denne tilgang, skal opgørelsen af dagsværdien beregnes ved almindelig accepte-

rede værdiansættelsesmodeller, der i de fleste tilfælde vil være normalindtjeningsmodellen eller 

DCF-modellen. 

Normalindtjeningsmodellen er opdelt i 3 trin. Det første trin består i at opgøre driftsafkastet i et 

normalår. Andet trin består i at fastlægge et passende afkastkrav og i det tredje og sidste trin, fore-

tages der reguleringer for særlige forhold vedrørende den specifikke ejendom. Denne model ses of-

test anvendt ved simple ejendomme med et stabiliseret driftsafkast. 

DCF-modellen er den anden almindeligt accepterede værdiansættelsesmodel. Denne er i modsæt-

ning til normalindtjeningsmodellen mere avanceret at anvende, hvorfor den også stiller større krav 

til brugeren. Modellen kræver et større datagrundlag samt indgående kendskab til værdiansættel-

sesprocessen. DCF-modellen er opdelt i to perioder i henholdsvis budgetperioden og terminalperio-

den. Længden af budgetperioden er typisk 5-10 år afhængigt af, hvornår cash-flowet har normalise-

ret sig. Den anden periode er terminalperioden, som er et udtryk for den normaliseret drift i årene 

efter budgetperioden. DCF-modellen bliver oftest anvendt til mere komplekse ejendomme med 

ustabiliseret driftsafkast som følge af de underliggende faktorer, der danner grundlag for dagsvær-

dien. 

I vores afgangsprojekt har vi konkluderet, at der er flere vanskeligheder ved at benytte markedsme-

toden. Dette skyldes, at det ofte kan være svært at finde en tilnærmelsesvis identisk ejendom, der 

er handlet for nyligt, da en lille afvigelse i eksempelvis beliggenhed, stand mv. medfører at ejen-

dommene ikke længere er identiske og dermed ikke kan bruges som sammenligningsgrundlag.  

Denne pointe bakkes blandt andet op af Jette Lundsgaard i vores interview. Herudover påtalte Jette 

Lundsgaard også, at det er hendes erfaring, at transaktionsniveauet for større ejendomme er fal-

dende, hvilket ligeledes vanskeliggøre anvendelsen af denne model. Hermed kan vi altså konklu-

dere, at man i langt de fleste tilfælde er nødsaget til at anvende den afkastbarede metode. Vi kan 

på baggrund af vores redegørelse i det afsluttende projekt konkludere, at de særlig betonede risiko-

parametre ved anvendelse af denne metode ligger i afkastkravet, indregning af renoveringsomkost-

ninger samt at afgøre om den respektive ejendom har en primær eller sekundær beliggenhed. 

 

Vi har i vores afsluttende projekt foretaget en analyse af følsomheden ved variation af de forskel-

lige parametre i værdiansættelsesberegningen for henholdsvis normalindtjeningsmodellen og DCF-

modellen. Af denne analyse kan det konkluderes at en mindre variation i disse har en væsentlig be-

tydning for værdiansættelsen. I forlængelse heraf, kan det konkluderes, at DCF-modellen er bedre 

egnet til værdiansættelsesberegninger for mere komplekse ejendomme. 

Det er vores konklusion, at der ikke kan gives en entydig anbefaling om der bør anvendes normalind-

tjeningsmodellen eller DCF-modellen, da afgørelsen herfor i langt højere grad afhænger af kom-

pleksiteten af den specifikke ejendom som værdiansættelsen vedrører.  
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Vi har ligeledes undersøgt, hvordan risiciene i forbindelse med anvendelse af henholdsvis normalind-

tjeningsmodellen og DCF-modellen bliver afdækket. Vi har i den forbindelse indhentet besvarelser 

for 3 høj relevante personer med hvert sit perspektiv herpå. Konklusionen beror sig på de foretaget 

interviews af en revisor, en valuar og ledelsen i et ejendomsinvesteringsselskab. Af denne analyse 

kan det konkluderes, at vores tre respondenter har forskellige indgangsvinkler til værdiansættelsen. 

Fælles for dem alle var dog, at flere af de betydningsfulde elementer i værdiansættelsen bygger på 

markedsrapporter eller historisk data. 

Det kan hermed konkluderes, at værdiansættelse af investeringsejendomme, hvori der er taget stil-

ling til de underliggende risici og usikkerheder i værdiansættelserne, vil medføre at værdiansættel-

sen af en ejendom giver et retvisende billede. Dermed efterlever værdiansættelsen kravet jf. års-

regnskabslovens bestemmelser om, at årsregnskabet skal aflægges med henblik på at give et retvi-

sende billede. Dog ændrer dette ikke på, at værdiansættelse af investeringsejendomme altid vil 

være forbundet med usikkerheder. Der vil kun eksistere én korrekt dagsværdi. Denne vil først blive 

tilkendegivet, når der er foretaget en transaktion mellem to uafhængige parter.  
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10. Perspektivering 
Da værdiansættelsesberegningen af investeringsejendomme er forbundet med flere usikkerheder 

herunder regnskabsmæssige skøn, finder vi det relevant at perspektivere til revisionsstandarden ISA 

- nærmere bestemt ISA 540. 

ISA´erne (International standards on auditing) er de internationale revisionsstandarder. Disse er som 

udgangspunkt ikke lov for danske selskaber i Danmark. Dog er disse standarder væsentlige for dan-

ske selskaber, hvilket skal ses i forbindelse med revisorlovens § 16: 

140 

Ovenstående §16 i revisorloven, der understreger at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant 

kan tilknyttes til ISA´erne, da disse anses som værende god revisorskik. Standarderne er udstedt og 

formuleret af IAASB (International Auditing and Assurance Standards board).141 

Revisionsstandarderne skal sikre høj kvalitet for revisionen samt fremme ensretningen mellem nati-

onale og internationale standarder for revisionen.142 

Revisionsstandarden ISA 540 omhandler revisors ansvar vedrørende regnskabsmæssige skøn. Denne 

indeholder ligeledes krav og vejledninger vedrørende vurdering af fejlinformation i disse skøn.  

Dette ses eksempelvis ved, de øgede krav til revisors arbejde i forbindelse med revisionen af et 

regnskab. ISA 540 har blandt andet medført flere krav til risikovurderingen af kunden samt doku-

mentation af denne, øget fokus på virksomhedens interne kontroller, identifikation og dokumenta-

tion af den anvendte beregningsmodel mf.143  

Målsætningen med ISA 540 er i alt sin enkelthed, at revisor opnår tilstrækkeligt og egnet bevis for 

de regnskabsmæssige skøn. 

 
140 https://danskelove.dk/revisorloven/16 
141 https://www.iaasb.org/ 
142 ISA 200 Den uafhængige revisors overordnede mål og revisionens gennemførelse i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision 
143 ISA 540 

”Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter § 1, stk. 2. Re-
visor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøj-
agtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desu-
den, at revisor skal udvise professionel skepsis, integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel 

adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne” 
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Ved værdiansættelser foretaget af ledelsen, er det også ledelsens ansvar at håndtere de regnskabs-

mæssige skøn, når der ikke kan foretages en direkte måling af værdien. Disse skøn er forbundet 

med en skønsmæssig usikkerhed, der er præget af begrænsninger. 

Sat i relief til vores opgave finder vi det interessant, at man fra IAASB har ajourført denne ISA 540, 

da dette vidner om at udfordringer ved håndteringen af regnskabsmæssige skøn strækker sig på 

tværs af landegrænser. Dette understreger ligeledes vores pointe om kompleksiteten herved. 

Helt konkret har vi valgt at perspektivere til ISA 540, da denne i lighed med vores opgave omhandler 

identifikation af fejl eller betydelige risici ved de regnskabsmæssige skøn. I modsætning til vores 

afsluttende projekt udfordrer ISA 540 ikke alene værdiansættelsesmodellerne og herunder værdian-

sættelsesberegningen, men i lige så høj grad virksomheden/ledelsen og deres evne til fundamentalt 

at værdiansætte. Dette kommer blandt andet til udtryk ved risikovurdering af kunden samt fokus på 

interne kontroller. 

I forbindelse med vores interview af Mikkel Mauritzen forhørte vi os ligeledes om hans erfaringer 

med ISA 540. Hertil forklarede Mikkel, at det er hans opfattelse, at på trods af, at ISA 540 er en re-

visionsstandard, har den haft en positiv indvirkning på den generelle kvalitet af værdiansættel-

serne. Dette skal ses i forbindelse med, at standarden indeholder flere konkrete eksempler på 

hvilke dokumentationskrav revisor skal imødekomme, som man hermed kan forelægge ledelsen i 

forbindelse med fremsendelse af arbejdsplanen. 

Om der af den årsag kan konkluderes, at værdiansættelserne er blevet mere retvisende, er svært at 

sige. Dog må revisor og regnskabsaflægger på trods af, at revisor ikke må assistere med udarbejdel-

sen af værdiansættelsen, fortsat have en fælles målsætning om at regnskabet skal opfylde kravene 

i årsregnskabslovens bestemmelser om det retvisende billede.   
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Bilag 2: Scenarie 1 – DCF-modellen ved 0% tomgang 
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Bilag 3: Scenarie 1 - DCF-modellen ved 3% tomgang 
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Bilag 4 - Scenarie 1 - DCF-modellen ved 6% tomgang 
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Bilag 5 - Scenarie 2 - DCF-modellen ved 3,25% i afkastkrav 
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Bilag 6 - Scenarie 2 - DCF-modellen ved 4,5% i afkastkrav 
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Bilag 7 - Scenarie 2 - DCF-modellen ved 4% i afkastkrav 
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Bilag 8 - Scenarie 2 - DCF-modellen ved 5,5% i afkastkrav 
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Bilag 9 - Scenarie 3 - DCF-modellen uden renovering 
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Bilag 10 - Scenarie 3 - DCF-modellen renovering primo 
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Bilag 11 - Scenarie 3 - DCF-modellen gennemsnitlig renovering 
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Bilag 12: Interview af Mikkel Mauritzen 

Interviewet blev foretaget d. 11. april 2021 på BDO´s adresse, Havneholmen 29, 1561 København V. 

Tilstede under interviewet var Mikkel Mauritzen, Director, Statsautoriseret revisor, Malthe Lisberg 

Glistrup og Hamza Mazhar. Guiden til interviewet er udarbejdet således, at vi indledningsvist har 

formuleret nogle spørgsmål, som under interviewet løbende er blevet korrigeret i henhold til de 

tidligere adspurgte spørgsmål samt modtagne besvarelser. Vi vil derfor nedenfor slavisk opliste de 

adspurgte spørgsmål samt de tilhørende besvarelser. 

1. Hvilke risici forbinder du med værdiansættelse af investeringsejendomme til dagsværdi? 

Der er mange. Der er det, at ledelsen skal tage stilling til de forskellige faktorer, der er i en 

værdiansættelse og alle de risici der er forbundet med værdiansættelsen. Især kan renten medføre 

at en værdiansættelse flytter sig 5-10%. Herudover er der alle de vurderinger og forudsætninger, 

som ligger til grund for en værdiansættelse både i form af fremtidige indtægter og udgifter, 

ejendommens stand, hvordan udviklingen er i rentemarkedet i fremtiden. Der er mange ting. Kort 

sagt, er det vurderingen og forudsætningerne, som ligger til grund for at komme til de rigtige 

faktorer, som gør det svært at værdiansætte. 

2. Hvor ser du de største risici ved driftsomkostninger i værdiansættelsen? 

Som udgangspunkt tror jeg ikke, at der er en væsentlig risiko omkring driftsomkostninger - forstået 

på den måde, at man relativt hurtigt kan komme frem til, hvis man eksempelvis har ejet 

ejendommen eller hvis man kan se de tidligere års afholdte vedligeholdelsesomkostninger. Man kan 

også sammenholde med andre nærliggende ejendomme og se på hvad de bruger af 

vedligeholdelsesomkostninger. Den del er ikke så svær afdække. Selvfølgelig skal det afdækkes, 

men man kan relativt hurtigt komme i mål den del. Den store usikkerhed ligger så i, at vi som 

revisorer i princippet skal vurdere ejendommens stand, hvilket vi jo ikke er i stand til. Altså vi har 

ikke kompetencer til at se, om en ejendom trænger til at blive vedligeholdt om 1 eller 10 år. Men 

det findes der modeller eller kompetencer for andetsteds. 

3. Hvor ser du de størst risici ved vedligeholdelsesomkostninger i værdiansættelsen? 

Ved vedligeholdelsesomkostninger kan man sammenholde med andre ejendomme. Hvad 

vedligeholdelsesomkostningerne angår, ligner ejendomme relativt meget hinanden. Har 

ejendommen haft et fornuftigt niveau af vedligeholdelsesomkostninger de seneste 10 år. Det er et 

tegn på, at ejendommen løbende vedligeholdes. Det er klart risikoen opstår, hvis man overser, at 

der ikke er afholdt vedligeholdelsesomkostninger og man bare tager gennemsnittet af de sidste 10 

års forbrug uden at tage hensyn til det eventuelle underforbrug, altså er ejendommen 

undervedligeholdt. Jamen så er det jo klart, at der kommer en pukkel, som man skubber foran sig. 
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4. Hvordan forholder revisor sig til afkastkravet i en værdiansættelse? 

Afkastkravet er den store faktor. Man skal ikke ændre særlig meget på afkastkravet før 

ejendommen kan skifte værdiansættelse med op til 5-10% - selv med en lille 0,25% variant på 

afkastkravet. Men der findes heldigvis, til vores fordel, en masse rapporter. Både fra EDC, colliers 

mv., som vi kan slå op for at se ejendommen, hvor ejendommen ligger henne og hvad det er for en 

type ejendom. På den måde, kan vi forholdsvis hurtigt skrue os ind på hvilket interval afkastkravet 

skal ligge imellem. Det er klart, at afkastkravet er væsentligt. Men jeg mener heller ikke, at vi kan 

gøre ret meget andet end sammenholde ejendommen, og ikke kun til 1 ejendom, men flere 

ejendomme og derudover være skeptisk omkring beliggenhed, stand og type af ejendom. Der er dog 

heldigvis det krav, at når dagsværdien anvendes, skal der også i noten for regnskabet beskrives 

hvilken model vi har brugt, hvilket afkastkrav vi har brugt til beregningen. Dette giver trods alt 

regnskabslæser noget at forholde sig til, hvis regnskabslæser vurderer, at afkastkravet er for lavt 

eller for højt. Når jeg som revisor, reviderer, skal jeg ikke komme med et eksakt tal, men hvis 

ledelsen generelt har en god kompetence omkring at værdiansætte ejendomme og er indforstået 

med, hvad afkastkravet gør ved slutproduktet af værdien, så skal revisor alligevel komme med en 

vurdering af, hvad revisor mener afkastkravet bør være og så skal ledelsen også ligge inde for det. 

5. Hvad er man som revisor særlig opmærksom på ved opgørelsen af huslejeindtægter? 

Hvis ellers ejendommen er i fuld drift i årene før, kan man tage udgangspunkt i det, som allerede er 

realiseret. Men hvis man har en formodning om, at hvis det ene lejemål eller den ene etage ikke er 

udlejet fuldt ud, så skal revisor forholde sig til det. Det er mere det at kunne forholde sig til hvad 

selskabet egentlig har realiseret i det foregående år i forhold til huslejeindtægter og hvad de har 

medtaget i værdiansættelsen.  

Der må være en formodning om at huslejeindtægterne stiger over årene henhold til de kontrakter, 

der er indgået. Det nytter jo ikke noget, at de har lagt 2% i huslejestigning, men der står i 

kontrakten, at huslejestigningen udgør 1% de næste 10 år. Hvis huslejeindtægter i budgettet afviger 

væsentligt fra det realiseret, skal der være en underliggende forklaring. Det kunne eksempelvis 

være dårlige kontrakter. Forklaringen kan jo være god nok, men risikoen ses først, når de 

budgetterede huslejeindtægter afviger fra de realiseret. Det betyder, at de er dårlige til at drifte 

ejendommen. 

6. Har du som revisor oplevet, at den dagsværdi, som du er kommet frem til, afviger fra hvad 

ledelsen er kommet frem til? 

Ja - Ledelsen skal så være i stand til at kunne forklare, hvad der ligger til grund for det anvendte 

afkastkrav. Jeg har typisk oplevet det på enkeltstående ejendomme, hvor der er nogle faktorer, 

som medfører et ændret afkastkrav. Det kan være beliggenheden - eksempelvis at det ligger på et 

hjørne eller at trafikforholdene er dårlige, som gør at afkastkravet skal være mindre.  
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Eller at ejendommen er virkelig god, da der er gode trafikale forhold og parkeringspladser, hvis det 

er en erhvervsejendom. Det kunne være nogle af disse forhold, som gør at anvendte afkastkrav 

afviger fra markedsrapporterne. 

7. Oplever du at ledelsen besidder kompetencerne til at foretage en værdiansættelse? 

Det er hyppigst, at ledelsen ikke har så stor erfaring. Forstået på den måde at den type kunder, som 

jeg sidder med, er ikke nogen kæmpe ejendomsselskaber og hvis det endda var tilfældet, så gør de 

det kun en gang årligt – altså forholder sig til faktorerne, som danner grundlag for 

værdiansættelsen. Så bare det, at man kun forholder sig til faktorerne en gang årligt, medfører at 

risikoen for ledelsens kompetencer er større. 

8. Foretager revisor yderligere handlinger i henhold til at opnå et passende dokumentationskrav, 

når ledelsen selv har foretaget værdiansættelsen? 

Ja, det vil jeg gøre. Det er også typisk, at man snakker lidt mere med ledelsen omkring den 

værdiansættelse. Altså går lidt mere i dybden i de enkelte forudsætninger og de enkelte værdier, 

afkastkrav mv., der ligger til grund for modellen. Altså selve interviewene med ledelsen vil nok 

blive lidt mere omfattende i forhold til at se om ledelsen forstår den model de anvender og hvilke 

ulemper og fordele der er ved den anvendte model. Det er klart, når det er tilfældet, vil interviewe 

nok blive relativt større. Det er ikke så meget handlingerne, som vil afvige væsentligt i forhold til, 

hvis det var en, som havde kompetencen, der havde lavet værdiansættelsen. 

9. Hvilken fremgangsmåde ser du hyppigst i forbindelse med værdiansættelsen af en 

investeringsejendom? 

Jeg vil som udgangspunkt sige, at det kommer an på hvilken type virksomhed der er. Det er klart, at 

DCF-modellen anvendes mest når der er tale om flere ejendomme og lidt større selskaber. Hvorimod 

afkastmodellen anvendes, når der er tale om en enkelt ejendom og ledelsens forudsætninger måske 

er lidt mindre. 

10. Er det din opfattelse, at markedsudviklingen har gjort det lettere eller vanskeligere at 

værdiansætte en investeringsejendom? 

Det er klart sværere. Når der så stor varians i afkastkravet på en ejendom, som ligger i udkanten af 

København i forhold til i centrum og så kan der endda være forskel på de enkelte strøg gader inde 

på strøget. Når det er så specifikt, så gør det, det meget svært, når afkastkravet varierer så 

forholdsvis meget. Ejendomme i indre København, kan ligge 500 meter fra hinanden, og der kan 

være meget forskel mellem disse ejendomme. Ét er man som revisor måske har kompetencen til at 

vide, hvor afkastkravene er lavest og højest, men typisk nøjes en ejendomsinvestor ikke med at 

investere inde i centrum. De investerer også i Jylland og på Fyn.  
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Det er her det bliver lidt svært at vurdere, hvor det gode sted i eksempelvis i Herning ligger. I 

sådanne tilfælde, hvor man ikke har lokalt kendskab, er man som revisor nødt til at læse lidt om 

området eller ringe til en kollega i den pågældende by 

11. Har du på baggrund af dine erfaringer forslag/forbedringer, som man kunne gøre for at få et 

mere retvisende billede? 

Værdiansættelser vil altid være den enkeltes holdning til, hvad værdien af ejendommen er. Men 

hvis vi skal være bedre, er det ikke så meget det revisionsmæssige, men mere det 

regnskabsmæssige man skal have fokus på. Det vi reviderer, er om ledelsen har opgjort den 

korrekte værdi og der kan vi måske godt være inden for målskiven. Men hvis man skal give 

regnskabslæser noget mere til at sige om ledelsen er gode eller dårlige eller ligger de i den lave 

eller høje ende, så er det informationsniveauet i regnskabet der skal hæves. Man skal selvfølgelig 

skrive, hvor ejendommen er beliggende, hvad det benyttet afkastkrav er mv. Så det der kunne gøre 

det bedre er at hæve informationsniveauet i regnskabet. Det kunne eksempelvis være, hvis man 

havde anvendt en anden afkastkrav, hvordan havde det påvirket værdiansættelsen. Når det er sagt, 

så tror jeg ikke vi kommer nærmere på, hvilken værdiansættelse der er den korrekte i forhold til en 

anden værdiansættelse.  

 

Hvis man ringer til BDO, så vil de komme frem en værdiansættelse for en ejendom, og hvis man 

ringer til nogle andre, vil de komme frem til noget andet. Det handler i bund og grund, om at danne 

sig en holdning på et velinformeret grundlag under forudsætning af at man har alle informationer 

tilgængelige 

12. Har ISA 540 gjort revisionen af investeringsejendomme lettere eller vanskeligere og stiller det 

flere krav dokumentationskravet? 

Den nye ISA 540 har klart stillet flere krav til dokumentation. Det er min holdning i hvert fald, at 

den ikke ændrer særlig meget ved det vi skulle have foretaget før. Men den giver nogle flere 

eksempler på hvornår er dokumentationen nok. På den måde har den skruet på knappen i forhold 

til, hvad vi skal have i vores revisions filer for at vi har dokumenteret værdiansættelsen 

tilstrækkeligt. Den giver også langt mere forklaring til dem, der sidder hos virksomhederne og skal 

lave værdiansættelserne, Måske ikke så meget til de virksomheder, der bare har en enkelt 

ejendom. Den kommer med nogle klare eksempler på hvad der skal tages stilling til, hvorfor den har 

gjort ledelsens arbejde nemmere. Men den har også gjort dokumentationen for os en tand sværere. 
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13. Er der synergi mellem dokumentation, som revisor modtager fra ledelsen og til 

dokumentationskravene i ISA 540? 

Det kommer meget an på kunden og den kompetence som kunden besidder. Der er findes kunder, 

hvor man spørger efter det samme hvert år selvom man allerede inden man går i gang med at 

planlægge gøre ledelsen opmærksom på dokumentation. Jeg tror dog at standarden har gjort os i 

stand til i højere grad at gøre ledelsen opmærksom på, hvad revisor skal. Man kan i højere grad 

henvise til ISA 540 og highlighte de ting, som man skal bruge. Hvis man ikke har givet den 

introduktion til ledelsen, så kommer man i højere grad på efterkrav. Som udgangspunkt er jeg 

relativ stor fan af ISA 540. Forstået på den måde, som den er forklaret på samt de eksempler, den 

fremlægger. Der ligger selvfølgelig op til, at revisor selv skal vurdere, hvad ledelsen har foretaget. 

Men den kommer med relativt mange eksempler på dokumentationskravene. Med ISA 540 i hånden 

tror jeg man bedre kan klæde ledelsen på. Når det er sagt, vil man for største del af kunderne 

næsten altid komme tilbage til manglende dokumentation. Når man sidder med lidt mindre kunder, 

vil interview-delen være længere, da man skal forstå ledelsens kompetencer i forhold til hvis det 

var en lidt mere professionel ledelse. 

14. Hvis du havde muligheden for at ændre noget på ISA 540, hvad skulle det så være? 

Jeg synes, at den ikke ændrer på revisors dømmekraft eller hvad revisor skal være opmærksom på. 

En standard skal være relativ informativ og være skrevet på den måde, som den nu er. Jeg synes 

den er god og relativ velskrevet i forhold til den gamle. Jeg har ikke tænkt over noget, som jeg 

synes var dårligt. 
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Bilag 13 – Interview af Jette Lundsgaard 

Interviewet blev foretaget d. 12. april 2021 vis Teams. Tilstede under interviewet var Jette 

Lundsgaard, Erhvervsejendomsmægler og valuar MDE hos Lundsgaard Erhverv, Malthe 

Lisberg Glistrup og Hamza Mazhar. Guiden til interviewet er udarbejdet således, at vi 

indledningsvist har formuleret nogle spørgsmål, som under interviewet løbende er blevet 

korrigeret i henhold til de tidligere adspurgte spørgsmål samt modtagne besvarelser. Vi vil 

derfor nedenfor slavisk opliste de adspurgte spørgsmål samt de tilhørende besvarelser. 

 

1. Hvilke risici forbinder du med værdiansættelsen af en investeringsejendom til dagsværdi? 

Hvis man tænker i markedsværdiprincippet, så kan der være en risiko forbundet med, hvad 

købere tænker i forhold til udsving i priserne. Jeg synes vi er derovre, hvor jeg ikke ser nogle 

risici, da priserne følger markedet og medmindre man værdiansætter helt vildt højt, så 

kommer der små udsving. Ikke fordi jeg tror priserne falder voldsomt meget, men renten 

rykker, og der kommer noget inflation, så man ved aldrig hvad der sker. 

 

2. Hvad er udgangspunktet, når du vurderer ejendomme og hvilke værdiansættelsesmodeller 

benytter du? 

 

Jeg anvender i startfasen i bund og grund mit lille stykke regneark, hvor jeg tager nogle 

hovedtal og kører igennem, hvor jeg tænker at værdien skal ligge mellem et interval. Herefter 

kan jeg putte dataene ind i DCF-modellen, og så kan se, om noget ikke ser rigtigt ud. Men 

det er sjældent, at det ser forkert ud. Her tager jeg afsæt i ejendommens stand, beliggenhed 

mv.  

3. Hvilket forhold mener du, at der er det største usikkerhed omkring ved værdiansættelsen 

af en investeringsejendom? 

Jeg vil sige, at når jeg værdiansætter efter DCF-modellen og skal fastsætte det lejedes 

værdi, kan jeg godt spørge investorerne, hvad de mener tallet skal være og kan 

sammenholde det med nøgletal fra Ejendomsforeningen Danmark. Men det gør jo en 

væsentlig forskel om man sætter 1.500 kr. pr. kvadratmeter ind eller 1.650 kr. pr. 

kvadratmeter. Investorerne prøver jo bare at sætte nogle tal ind. Det er ikke ensbetydende 

med, at huslejenævnet godkender det. Tidligere har huslejenævnet haft en margin på 10%, 

men det har de afskaffet.   
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Det synes jeg er den største usikkerhed. Jeg har ikke så svært ved at håndtere om taget skal 

udskiftes eller andre vedligeholdelsesomkostninger.  

4. Hvordan opgør valuar vedligeholdelsesomkostninger i en værdiansættelse? 

 

Driftsomkostninger er nemme. Dem kan man tage fra tidligere årsrapporter. Så kan der være 

nogle tal, der svinger helt vildt enten den ene eller den anden vej og det plejer jeg 

kommentere på. Med vedligeholdelsesomkostninger, har mange ejendomme nogle 

tilstandsrapporter - især andelsboligforeninger. Der går jeg ind og kigger på, hvilke 

vedligeholdelsesarbejder, som ikke er udført og dem medtager jeg. Omvendt medtager jeg 

dem ikke, når de er udført. Når jeg kommer ud for at kigge på en udlejningsejendom, så får vi 

jo ikke en rapport over vedligeholdelsesstand. Her handler det om at sige, hvad man tror i 

henhold til ens professionelle dømmekraft samt erfaring, hvor meget man tror 

vedligeholdelsesarbejderne kommer til at koste. 

 

5. Har du nogensinde oplevet, at dem som du værdiansætter for, har været uenige i 

værdiansættelsen, og hvordan imødekommer man sådanne udfordringer som valuar? 

 

Jeg har oplevet, at jeg til tider får fortalt, at den ejendom, som har værdiansat, er værdien lidt 

lavere end ejendommen ved siden af. Og det må man jo bare tage, som det kommer. Men 

for det meste, er mine kunder næsten altid enige. Der vil selvfølgelig være nogle små ting, 

men dem kan man sagtens finde en løsning på.  

 

6. Har du oplevet, at revisor har været uenig i en værdiansættelse som du har foretaget? 

 

Jeg har tidligere værdiansat en ejendom på Tagensvej, som en anden valuar har overtaget i 

år. Der fandt jeg ud af, at revisor mente, at værdiansættelsen var for lav. Jeg har også selv 

haft nogle ejendomme, hvor revisor har kontaktet mig for at fortælle, at de mente værdien var 

for høj. Og så må jeg jo forklare de værdier, som jeg har brugt. På den måde finder man altid 

en fælles løsning. 

7. Er det din opfattelse at markedsudviklingen har gjort det lettere eller vanskeligere at 

værdiansætte en investeringsejendom? 

Man kan sige i 2017-2019, hvor der blev handlet enormt meget, så er det jo nemmere at 

finde referencer og hele tiden følge med.  
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I starten af sidste år, hvor det hele frøs lidt og der var der en masse rystelser på markedet. 

Markedet fortsatte efterfølgende, men med meget få og enkeltstående handler. Jeg havde 

under denne periode svært ved at finde en sammenlignelig ejendom. I hvert fald har jeg 

handlet nogle ejendomme her i slutningen af 2020, men der var en periode hvor jeg faktisk 

ikke havde nogen referencer.  

 

Kontra spørgsmål til spørgsmål 7: Vi kan forstå, at det har været svært at finde 

sammenlignelige transaktioner, men en forskydning på 500 meter ned ad gaden kan vel 

efterhånden også have betydning for værdiansættelsen?  

Jeg er helt enig. Problemet er bare, at det er så svært at finde reference ejendomme, altså 

det er næsten umuligt, da der aldrig er nogle, der passer. Hvis I forestiller jer en ejendom, 

hvor indgangspartiet er i terrænhøjde og byggeriet ikke er mondænt, og hvis denne ejendom 

sammenlignes med en Hausborg agtig ejendom, vil denne sammenligning aldrig være 

tilstrækkelig. En anden væsentlig faktor, er byggekvaliteten - er det et veludført arbejde, da 

man så har få vedligeholdelsesomkostninger på en facade mv. Eksempelvis har jeg en 

ejendom på Niels Ebbesens vej, hvor jeg ikke kan finde nogle referencer på samme gade, da 

der ikke er solgt nogle ejendom, hvilket medfører, at man ryger længere og længere ned ad 

gaden. Det er nemmere med en villa, da man altid kan finde 10 handler, der ligner hinanden 

og som kan rykkes lidt rundt og sammenlignes, men det kan man ikke altid på 

udlejningsejendomme 

8. Hvordan fastlægger I afkastkravet i praksis? 

Der kigger vi igen på sammenlignelige ejendomme og handler og som jeg også har nævnt 

tidligere, er det ikke altid lige let at finde nogle ejendomme, som ligner den ejendom, som 

man er i gang med at værdiansætte. Jeg kigger også på de tilgængelige markedsrapporter 

for at sammenholde afkastkravene. Markedsudviklingen skal selvfølgelig også inddrages - 

hvordan markedet har bevæget sig og hvordan markedet bevæger sig fremadrettet. 

 

9. Har du på baggrund af dine erfaringer forslag/forbedringer til den nuværende praksis ved 

indregning af investeringsejendomme til dagsværdi? Færre såvel som flere handlinger? 

Det var meget nemmere, hvis der var mere gennemsigtighed, da det er så væsentligt. Altså 

det er jo helt vanvittigt, at vi har så mange ubekendte faktorer og vi skal også finde 

referencer for nogle ejendomme, som egentlig ikke er der.  
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Det burde man stramme op på. Det ville gøre det meget nemmere for alle parter - også for 

huslejenævnet tror jeg, da man selv vil være i stand til at kunne sammenligne - hvis der et 

dataregistrer eller et andet system, som man kunne trække data fra. 
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Bilag 14 – Interview af Lars Byrgesen 

Interviewet blev foretaget d. 20. april 2021 via Teams. Tilstede under interviewet var Lars 

Byrgesen, Økonomidirektør, Einar Kornerup, Malthe Lisberg Glistrup og Hamza Mazhar. Guiden til 

interviewet er udarbejdet således, at vi indledningsvist har formuleret nogle spørgsmål, som under 

interviewet løbende er blevet korrigeret i henhold til de tidligere adspurgte spørgsmål samt 

modtagne besvarelser. Vi vil derfor nedenfor slavisk opliste de adspurgte spørgsmål samt de 

tilhørende besvarelser.  

1. Hvilke risici forbinder du med værdiansættelsen af investeringsejendomme til dagsværdi? 

 

Der er meget elastik i den værdiansættelse vi laver på alle mulige parametre herunder tomgang, 

afkastkrav, beliggenhed mv.  

Når man går ind og læser markedsrapporterne er alt jo med spænd, så de der teoretiske 

værdiansættelser, er der meget elastik i. Disse kan man anskue bredt og hvis disse parametre bliver 

reguleret en lille smule - eksempelvis på forventningerne til tomgang eller på afkastkravet, så vil 

man få en værdiansættelse til at fuldstændig anderledes ud end den gjorde for 5 minutter siden. 

Som sagt er der meget elastik indblandet, så det handler selvfølgelig om at få lagt nogle 

forudsætninger som man synes er rimelig realistiske og så have en købmandsmæssig tilgang til det. 

Det er for mig lidt af en kombination af noget teori, der skal ligge til revisorerne, men man skal 

også spørge sig selv, om hvad en given ejendom kan indbringe eller om man mener, at ejendommen 

er dét værd. Så der er rigtig meget skøn og elastik i værdiansættelser.  

 

Omkostningerne er til gengæld lidt lettere at arbejde med. Man kan meget hurtigt danne sig et 

overblik over, hvad omkostningerne skal udgøre i værdiansættelsen. Her kan man kigge på nogle 

ejendomme, som minder om den ejendom, man værdiansætter. Det er bare ikke altid, at der er en 

ejendom at sammenholde til, hvilket gør det lidt mere udfordrende. For de ejendomme som vi har, 

der har vi i hvert fald et godt overblik over, hvad der skal foretages af vedligeholdelse i fremtiden 

og vi har ikke de store udfordringer med at fastsætte budget for disse. 

2. Hvordan opgøre i huslejeindtægterne i en værdiansættelse? 

Huslejeindtægterne er som omkostningerne ikke svære at opgøre. Vi baserer huslejeindtægterne på 

de foregående år - altså noget historisk og på lejekontrakterne og eventuelle prisreguleringer i 

forbindelse med kontrakterne. 
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3. Hvordan medtages/indregnes tomgang i beregninger for værdiansættelsen af en 

investeringsejendom? 

 

Tomgang baserer jeg primært på noget historik herunder hvordan tomgangen typisk har set ud på 

sådan en ejendom eller hvad branche normerne er for tomgang i et givet område med en given type 

ejendom. Det er nogle af de ting vi lægger til grund for det. Selvfølgelig meget historisk baserede, 

men også baseret på hvordan markedet ser ud fremadrettet. Forventer man en øget tomgang eller 

forventer man en bedre udlejningssituation fremadrettet?  Det er nogle af de ting, man vejer ind i 

vurderingen. 

4. Foretager i selv værdiansættelsen eller har I tilknyttet eksterne konsulenter? 

 

Ikke i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Hvis der er tale om en salgssituation, så har vi på et 

tidspunkt fået dem vurderet af en ekstern konsulent, men i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, 

værdiansætter vi selv. 

5. Har du oplevet uenigheder mellem din værdiansættelse og revisors ønske til værdiansættelsen? 

 

Jeg kan ikke huske at revisor skulle have reguleret en ejendom. Som jeg siger, er der meget elastik i 

værdiansættelsen, så det er ret svært for revisorer at gå ind og anfægte - i hvert fald vores 

værdiansættelse. Det er klart, at der er andre ejendomsselskaber, som værdiansætter mere 

aggressivt end vi gør. Nu værdiansætter vi ret konservativt, og selvom det ikke længere er 

konservatisme, der er afgørende for revisorerne, så tror jeg generelt man har det bedre som revisor 

ved en konservativ værdiansættelse fremfor en mere aggressiv værdiansættelse. Der er ikke nogen 

tvivl om at vi ligger i den lave ende af det spænd. 

6. Bliver værdiansættelser foretaget én gang årligt eller revurderer i dem i løbet af året? 

 

Vi laver den kun én gang årligt - så til for kvartalsregnskabs prognoserne, hvor man eventuelt 

indregner værdireguleringer - ja, det gør vi så ikke. Vi gør det så kun én gang om året. 

7. Hvordan fastlægges forrentningskravet i praksis? 

Der går vi ind og kigger på nogle markedsrapporter fra de professionelle spillere på markedet og 

hvordan markedet bevæger sig. Her kigger vi på områderne og typer af ejendomme mv. Så det kan 

være, at vi måske bruger 2 eller 3 forskellige rapporter og tager et vægtet gennemsnit. De er ikke 

altid direkte sammenlignelige, da de måske kalder tingene noget lidt forskellige og har nogle 

forskellige geografiske placeringer. Sådan lidt købmandsmæssigt tilgang til det - altså hvad giver 

mening i en given situation og derudover forskellige eksterne kilder i forhold til afkastkravet. 
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8. Er det din opfattelse at markedsudviklingen har gjort det sværere eller lettere at værdiansætte 

en ejendom? 

 

For mig er det, det samme. Jeg går ind og kigger på vores konkrete ejendomme og ser på hvordan 

økonomien er på den pågældende ejendom og så finder jeg de eksterne kilder med data som jeg 

skal bruge til værdiansættelsen - altså primært afkastkrav, lidt omkring tomgang og lejeniveau osv. 

Jeg synes ikke, at det er blevet hverken nemmere eller sværere at værdiansætte ejendommene. 

Det er et rimeligt likvidt marked. I det marked vi har nu, og haft de sidste mange år, så er der stor 

likviditet i markedet.    

9. Hvordan definerer I primær og sekundær beliggenhed?   

 

Der er meget skøn indblandet i beliggenheden. Jeg vil sige, at de fleste af vores ejendomme bliver 

klassificeret som primær beliggenhed, men vi har jo også noget på Vestegnen, der måske er knap så 

attraktive geografisk. Det er svært for revisor at vurdere det bedre end os, om det er primært eller 

sekundært. Der er jo nogle ejendomme, hvor det meget klart, men det er i lige så høj grad mange 

grænsetilfælde og subjektivitet, som spiller ind på de skøn man foretager sig. Det er ikke nemt at 

være revisor på det område synes jeg. 

10. Med afsæt i din erfaring har du så gjort dig nogle iagttagelser til, hvor man kunne forbedre 

fremgangsmåden for værdiansættelsen? 

Nej – det er jo svært. Der lige kommet noget frem om denne her portefølje beskatning, hvor man 

bliver beskattet ud fra de løbende reguleringer. Hvordan man har tænkt sig at styre det i praksis, 

når man ikke er i stand til at lave et værdiansættelsessystem, som virker i det offentlige til den 

offentlige værdi af ejendomme. Det kan jeg simpelthen ikke se for mig. 

Der er jeg meget spændt, på hvad som kommer ud af det – altså den her lagerbeskatning, det har 

jeg sgu svært ved at se, hvordan det kommer til at ske i praksis.  

Hvad angår selve værdiansættelsen, så skulle man basere sig noget mere på det offentlige, men 

igen hvis det offentlige så tager fejl og det gældende princip i regnskabspraksis stadig skulle være 

retvisende, så kan det være svært udelukkende at bygge det på den offentlige. Jeg ser ikke andet 

end, at man som regnskabsaflægger og revisor skal forholde sig til de markedsmæssige 

forudsætninger samt de ejendomsspecifikke karakteristika. Nej, jeg har ikke nogen forslag til, 

hvordan man kunne gøre det mere effektivt.  
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