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1. Forord 

Indeværende afhandling er forfattet af Niclas Møller Esbensen og Christian Dall Graasbøll Enemark, 

som afslutning på HD (R) på Copenhagen Business School. Afhandlingen berører problemstillinger i 

fagene Eksternt Regnskab, Skat, Erhvervsbeskatning og Regnskabsanalyse og Værdiansættelse.  

 

Der skal lyde en tak til vores vejleder Peter Kyhnauv-Andersen for vejledning omkring opgaven.  

1.2 Abstract 

This assignment was written as a result of COVID-19’s entry into the world economy and the 

consequences this had for the Danish investment property market. 

 

The purpose of the thesis is to investigate whether the Danish market for investment properties is 

affected by COVID-19, and how investment properties are treated accounting wise as well as tax 

wise.  

 

The assignment contains a description of the basic theory that applies to financial reporting. In 

addition, a review of investment properties and the measurement attributes that can be used is 

included. A review of the Danish Financial Statements Act and its accounting classes, as well as the 

requirements that apply to investment properties in the various accounting classes, is therefore 

included. 

 

In order to be able to answer this, an analysis of 5 Danish companies’ annual reports has been carried 

out, with a view to identifying a possible COVID-19 impact on the value adjustments of the 

companies’ investment properties.  

 

Finally, the advantages and disadvantages of the Danish Act on Taxation of Profit from Sale of 

Property are discussed, which are compared with the advantages and disadvantages of the new 

proposal regarding tax of the notional gain (on portfolio value growth) of investment properties. 

 

The conclusion of the thesis shows that the market for investment properties is not particularly 

affected by COVID-19. However, the hotel and retail market has been affected due to lack of tourism 

and regional restrictions. The assignment also shows that the advantages seem greatest for the current 

Danish Act on Taxation of Profit from Sale of Property compared to the proposal regarding tax of the 

notional gain (on portfolio value growth) of investment properties. The benefits of the new proposal 

seem to be greatest only for the Danish Ministry of Taxation.   
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2. Indledning 

I kølvandet på den finansielle krise i 2008, har ejendomsmarkedet været påvirket af positive 

værdireguleringer i takt med at tilliden til bankerne er genvundet på baggrund af det lave renteniveau. 

Det er forfatternes overbevisning, at den brede offentlighed ser med mindre grad af skepsis på 

ejendomsinvesteringer, da usikkerheden er lavere end under krisen. 

 

Den danske økonomi har oplevet stor fremgang og prisniveauet på ejendomsmarkedet er nu tilbage på 

samme niveau som før den finansielle krise. I perioden har der været lav inflation og store 

lønstigninger, hvilket har muliggjort flere investeringer i ejendomme. Ejere af investeringsejendomme 

har haft nogle lukrative år med fine afkast til investorer, herunder store illikvide værdireguleringer.  

 

Over tid har årsregnskabsloven ændret sig med et større fokus på regulering af de store virksomheder 

kontra lempeligere forhold for de mindste virksomheder. Grundet det lave renteniveau og en massiv 

efterspørgsel i de større danske byer, kan investeringsejendomme være et godt alternativ til øvrige 

investeringstyper, såsom aktier og obligationer.  

 

Men i 2020 blev verdensøkonomien igen ramt af en global krise, som er kommet buldrende som et 

ustoppeligt godstog. COVID-19 har lagt som en tung dyne over Danmark og den økonomiske 

usikkerhed har været stor. De økonomiske prognoser for samfundsøkonomien i Danmark er usikre, 

men der kan dog konstateres nogle forhold om ejendomsmarkedet med nogenlunde sikkerhed. Denne 

afhandling vil belyse COVID-19 påvirkningen på det danske ejendomsmarked, herunder påvirkningen 

på værdiansættelsen af investeringsejendomme. 

 

Det er ikke kun de regnskabsmæssige værdier som er interessante at belyse. Det er forfatternes 

opfattelse, at de skattemæssige værdier ligeledes påvirkes. Nye overvejelser omkring lagerbeskatning 

af ejendomme, vil måske/ måske ikke have en påvirkning på investeringsniveauet og 

værdiansættelserne.    

 

Denne afhandling redegør for de forskellige indregningsmetoder af investeringsejendomme og 

hvilken forskel indregningsmetoderne har for regnskabslæsers informationsværdi og om 

indregningsmetoden har nogen indvirkning på årsrapportens oplysningskrav. Det er opgavens tese, at 

COVID-19 har haft en betydning for samfundet og måske endda det retvisende billede fremadrettet. 
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3. Problembehandling 

I dette afsnit vil der redegøres for problemet der er forbundet med emnet, værdiansættelse af 

investeringsejendomme, samt hvordan dette behandles for at kunne udlede en konklusion.  

3.1 Problemstilling 

Ejendomsmarkedet har oplevet stor fremgang de seneste år, men COVID-19 er endnu en ukendt 

faktor, som indeværende afhandling vil belyse effekten af på ejendomsmarkedet. Opgavens primære 

problemstilling er regnskabsmæssig- og skattemæssig behandling ved indregning af 

investeringsejendomme i regnskabsklasse B og C. Disse virksomheder har fri mulighed for at vælge 

mellem kostpris eller dagsværdimodeller, hvilket kan resultere i et misvisende eller manipulerende 

billede af virksomhedens ejendomme og dermed påvirke regnskabslæsers billede af virksomhedens 

finansielle performance. 

 

Det økonomiske incitament til at investere i ejendomme samt de seneste ændringer til 

Årsregnskabsloven, har givet større mulighed for at indregne ejendomme til dagsværdi. Indregningen 

af investeringsejendomme til dagsværdi er baseret på en væsentlig grad af skøn. Ledelsen vil have 

incitament til at skabe størst muligt afkast til investorer og andre interessenter, som måske vil 

resultere i en for aggressiv værdiansættelse. Vil dette være et problem fremadrettet, især med henblik 

på COVID-19 samt lagerbeskatning og dets økonomiske medfølger, eller giver det et mere retvisende 

billede på værdien af investeringsejendomme? 

 

De seneste års køb og salg af investeringsejendomme har ikke kun betydning for den 

regnskabsmæssige værdi af investeringsejendomme. Hvordan behandles disse salg skattemæssigt, og 

hvis der ikke sælges, forventes da ændringer til den nuværende praksis? 

 

Metodikken for afhandlingen kan illustreres ved følgende:  
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Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling, henleder dette til nedenstående 

problemformulering, som bliver besvaret i opgaven.   

3.2 Problemformulering 

 

Hvordan skal ejendomsselskaber og dets interessenter forholde sig til COVID-19, ud fra et 

regnskabsmæssigt- og skattemæssigt perspektiv? Er der sammenhæng mellem den regnskabsmæssige- 

og skattemæssige effekt af COVID-19, på det danske ejendomsmarked?  

3.2.1 Undersøgelsesspørgsmål 

 

Til besvarelse af problemstillingen, tager besvarelsen af indeværende afhandling tage udgangspunkt i 

følgende undersøgelsesspørgsmål:  

 

1. Hvordan behandles investeringsejendomme efter Årsregnskabsloven? 

2. Hvordan har COVID-19 påvirket værdiansættelsen af ejendomme indregnet i årsrapporter for 

2020? 

3. Hvordan behandles salg af investeringsejendomme skattemæssigt – herunder eksempel på 

beregning af ejendomsavancebeskatning? 

4. Hvilke fordele og ulemper er der ved Ejendomsavancebeskatningsloven, for selskaber med 

investeringsejendomme, Skattestyrelsen og samfundet?  

5. Hvilke fordele og ulemper er der ved forslaget om lagerbeskatning af investeringsejendomme, 

for selskaber med investeringsejendomme, Skattestyrelsen og samfundet?  

3.3. Afgrænsning 

Dette afsnit har til formål at definere anvendte begreber og formuleringer, som er vigtige for 

forståelsen af opgaven.  
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3.3.1 Begrebsdefinition 

Informationsværdi defineres som den information regnskabet giver regnskabslæseren. 

Informationsværdien gælder for regnskabsmæssige tal, noteoplysninger, tekst mv. i årsrapporten.  

 

Et retvisende billede er defineret som værende den bedste informationsværdi og kan skelnes ud fra 

Årsregnskabslovens §11:  

 

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

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

indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.1” 

 

Informationsværdien i årsregnskabet betragtes som en vigtig del, da denne giver regnskabslæsere 

mulighed for selv at danne sig et indblik i virksomhedens situation.  

Regnskabslæser defineres som værende de personer, som har interesse i regnskabets 

informationsværdi. Regnskabslæsere vil som oftest være interessenter af selskabet, herunder ejere, 

ledelse, medarbejdere, pengeinstitutter, nye investorer, offentlige myndigheder mv.  

 

 3.3.2 Afgrænsning 

Afhandlingens hovedfokus er den regnskabsmæssige- og skattemæssige behandling af 

investeringsejendomme. Der vil kortfattet blive redegjort for de øvrige ejendomstyper, herunder 

domicilejendomme, handelsejendomme, men opgavens hovedfokus er investeringsejendomme. Der 

afgrænses fra ejendomme under opførsel. 

 

Afhandlingen tager udgangspunkt i danske virksomheder med henblik på, at disse aflægger regnskab 

efter Årsregnskabsloven (senere blot omtalt “ÅRL”), hvorfor opgaven er afgrænset fra anden 

lovgivning end denne. Afhandlingen vil endvidere inddrage enkelte bestemmelser i IFRS  

(International Financial Reporting Standards) og IAS (International Accounting Standards), såfremt 

der ikke foreligger en bestemmelse efter ÅRL.    

 

Ydermere afgrænses der til virksomheder i regnskabsklasse B og C, med en balancesum på minimum 

7 millioner danske kroner og som ikke er enkeltmandsvirksomheder. Dette skyldes, at virksomheder i 

regnskabsklasse D, skal indregne investeringsejendomme, efter Årsregnskabsloven, til dagsværdi. 

Derudover er enkeltmandsvirksomheder og selskaber med en balancesum under 7 millioner danske 

 
1 ÅRL §11, kilde: https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/11, anvendt d. 12-04-2021 

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven/11
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kroner fravalgt, da antallet af interessenter i disse virksomheder er begrænset, som resulterer i en 

begrænset informationsværdi i regnskabet.  

 

Analysen vil tage udgangspunkt i offentliggjorte regnskaber, samt andet offentliggjort materiale, som 

er tilgængelig for 3. part. I de offentliggjorte årsrapporter vil der udelukkende tages udgangspunkt i 

oplysninger og tal vedrørende investeringsejendomme. Der er i udvælgelsen af selskaber dog lagt 

vægt på, at årsrapporterne er revideret og har en blank revisionspåtegning2.  

 

Afhandlingen afgrænses der fra passiver ved gennemgang af årsrapporter, hvor især realkreditgæld til 

finansiering af investeringsejendomme, er relevant. Der afgrænses dog fra dette, da det ikke relevant 

til inddragelse af besvarelse af problemstillingen.  

 

Afslutningsvist afgrænses afhandlingen fra matematiske udregninger og løsning af formler, da der 

ikke er tale om en matematisk opgave. 

4. Metode 

Dette afsnit har til formål at redegøre for hvilke metodevalg der er foretaget i forbindelse med 

besvarelsen af problemstillingen. Afsnittet belyser endvidere forfatternes overvejelser i forbindelse 

med data og undersøgelsesteknik samt kvalitetsvurdering af undersøgelsesdesign.  

4.1 Metodevalg 

Indeværende afhandling tager udgangspunkt i det socialkonstruktivistiske paradigme, hvor intet kan 

anses som værende neutralt eller objektivt. Det afhænger derfor af, hvorledes modtager opfatter 

outputtet. Dette betyder af den grund, at de output som opgaven belyser, kan give en anderledes 

konklusion, afhængig af hvilken teori læser besidder. Opgaven vil tage udgangspunkt i det 

afgrænsede, som følge heraf, hvordan forfatterne er kommet frem til outputtet og hvilken udvikling 

der kan konkluderes på baggrund af denne.  

 

Den induktive metode anvendes, hvor der tages udgangspunkt i empiri i form af konkrete eksempler 

og cases, for at analysere og sammenholde betydningen af optimeringen ved benyttelse af teori med 

henblik på at drage en overordnet konklusion. 

 
2 Blank påtegning er en revisionspåtegning uden forbehold, kilde: https://www.fsr.dk/politik-analyse/om-

revisor-og-aarsregnskaber/hvad-skriver-revisor-i-aarsregnskabet, anvendt d. 12-04-2021 

https://www.fsr.dk/politik-analyse/om-revisor-og-aarsregnskaber/hvad-skriver-revisor-i-aarsregnskabet
https://www.fsr.dk/politik-analyse/om-revisor-og-aarsregnskaber/hvad-skriver-revisor-i-aarsregnskabet


Christian Dall Graasbøll Enemark og HD 2.del Hovedopgave 

Niclas Møller Esbensen CBS 10-05-2021

  
 

9 

 

4.1.1 Data og undersøgelsesteknik 

Undersøgelsesdesignet, for at kunne besvare problemstillingen, tager primært udgangspunkt i 

kvantitativt sekundært data. Dette inkluderer årsrapporter, lovsamlinger (Årsregnskabsloven), 

publikationer fra anerkendte revisionsfirmaer og ejendomsforeninger, fagbøger samt fagbeskrivelser. 

Der anvendes desuden statistiske beregninger gennem store dele af opgaven, som eksterne sekundære 

data fra Danmarks Statistik.  

 

Der er valgt at anvende sekundære register- og procesdata til at danne et kvantitativt 

beregningsgrundlag. Det er vurderet at statistikbanker har mere fuldstændig data, end hvad forfatterne 

har mulighed for at indhente. Fordelene ved dette er, at dataene tager udgangspunkt i en 

totalpopulation. Derudover er fordelen ved sekundære data, at data er tilgængelig fra starten samt er 

ressourcebesparende, hvorfor det er med til at højne reliabiliteten af markedsdataen. Bestod den 

anvendte markedsdata af primære datakilder, ville der forekomme en risiko for influerende på 

resultaternes udfald i form af misfortolkning af modtagne svar fra eksempelvis spørgeskemaer eller 

interviews.    

4.1.2 Kvalitetsvurdering 

I det følgende afsnit vil kvaliteten af undersøgelsesdesignet blive vurderet ud fra definitionsvaliditet, 

reliabilitet, validitet og objektivitet. Når datakvaliteten skal vurderes, vil der primært blive forholdt sig 

til hvorvidt undersøgelsen er valid.  

 

4.1.2.1 Definitionsvaliditet 

Definitionsvaliditeten defineres ved, at der er sammenhæng mellem den teoretiske definition og den 

operationelle definition. Altså med andre ord, at den teoretiske definition af de centrale begreber fra 

undersøgelsesspørgsmålene rent faktisk er den korrekte teoretiske definition af begrebet. Dette 

sammenholdes med, om der er sammenhæng mellem den teoretiske definition og den operationelle 

definition. 

 

Det vurderes at definitionsvaliditeten er høj, på baggrund af at der anvendes regnskabsteori 

(Årsregnskabsloven), som alment er hyppigt benyttet.  
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4.1.2.2 Reliabilitet 

For at en undersøgelse skal have en sund validitet, er det også nødvendigt, at der er reliabilitet i 

undersøgelsen. Med andre ord, at undersøgelsen er pålidelig. Det vurderes at reliabiliteten er god, 

hvilket begrundes med anvendelsen registerdata til markedsdata, fra bl.a. Danmarks Statistik og 

procesdata direkte fra offentliggjorte regnskaber, øger reliabiliteten, da der ikke findes en mere præcis 

form for data.  

 

Der anvendes endvidere udelukkende materiale fra anerkendte fagbøger og -skrifter, samt 

markedsledende service- og investeringsstyringsvirksomheder som eksempelvis Colliers 

International3. Herudover anvendes der værdiansættelsesmodeller fra RICS.  

 

4.1.2.3 Validitet 

Den indsamlede data er gyldig og relevant i forhold til hvad der ønskes besvares i 

undersøgelsesspørgsmålene, som resulterer i en besvarelse af problemstillingen. Validiteten er høj, da 

definitionsvaliditeten er bakket op af relevant regnskabsmæssig teori (Årsregnskabsloven), som 

resulterer i brugbare og realistiske resultater i forhold til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålene og 

den overordnede problemstilling.  

 

4.1.2.4 Objektivitet 

Afslutningsvist er objektiviteten vurderet, som en del af den samlede kvalitetsvurdering af 

undersøgelsesdesignet. Undersøgeren er neutral, hvorfor hvis en hvilken som helst anden havde været 

undersøger, ville resultaterne have været ens. Objektiviteten er høj, da en anden undersøger vil opnå 

de samme resultater, ved indsamling af passende register- og procesdata.  

 

4.2 Teorianvendelse 

For at kunne redegøre for den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme, tager 

afhandlingen udgangspunkt i Årsregnskabslovens bestemmelser samt publikationer fra fagpersoner. 

Dette giver opgavelæser en grundlæggende forståelse for gældende lovgivning indenfor regnskab, 

herunder det retvisende billede og regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme. 

Herudover redegøres der for værdiansættelsesmetoder som tager udgangspunkt i teorien herom i 

 
3 Colliers International Danmark A/S, kilde: https://www.colliers.com/da-dk/om-colliers, anvendt d. 13-04-2021 

https://www.colliers.com/da-dk/om-colliers
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Finansiel Rapportering4. Afslutningvist redegøres der for den skattemæssige behandling af salg af 

investeringsejendomme, som tager udgangspunkt i teorien om ejendomsavancebeskatning (EBL) samt 

Afskrivningsloven i Lærebog om indkomstskat5.  

 

Analysen i afhandlingen kan opdeles i 2 dele. Analysens første del, analyserer hvorvidt COVID-19 

har haft påvirkning på værdiansættelsen af investeringsejendomme for 5 tilfældigt udvalgte 

regnskaber, som afgrænset tidligere. 

 

Der arbejdes med en kvantitativ metode, hvor de regnskabsmæssige værdier sammenholdes med den 

generelle udvikling på ejendomsmarkedet. Denne udarbejdes af den grund på baggrund af en deduktiv 

metode.  

 

Analysens anden del tager udgangspunkt i en analyse af COVID-19’s påvirkninger på DCF-modellen6 

og hvorledes værdiansættelsesmodellen er påvirket af forventninger til fremtiden. Der udarbejdes en 

DCF-model, da størstedelen af de analyserede virksomheder, i analysens første del, anvender denne 

model til værdiansættelse af investeringsejendommene.  

 

Afslutningsvist diskuteres hvorvidt COVID-19 har haft en påvirkning på den skattemæssige 

behandling af salg af investeringsejendomme, som bygger på bestemmelserne i 

Ejendomsavancebeskatningsloven samt en konkret vurdering af påvirkningen af nyt udspil om 

lagerbeskatning af investeringsejendomme, som tager udgangspunkt i PwC’s artikel7 og regeringens 

lovforslag omhandlende netop dette. Fordele og ulemper diskuteres herved. 

 

Afhandlingens konkluderende afsnit, samler oplysningerne opnået i redegørelse og analyseafsnittene, 

som samlet besvarer problemformuleringen. Afhandlingens perspektiverende afsnit, belyser 

yderligere problemstillinger som knytter sig til den gældende problemstilling.  

  

 

 

 

 

 
4 Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl.  
5 Lærebog om indkomstskat - 18. udgave. Aage Michelsen m.fl. 
6 Teori fra “Financial Statement Analyzis and Security Valuation” - 5. udgave. Stephen H. Penman. 
7 Kilde: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-

ejendomme.html#:~:text=Ved%20lagerbeskatning%20forst%C3%A5s%20normalt%2C%20at,ikke%20f%C3%

B8rst%20beskatning%20ved%20salg. anvendt d. 13-04-2021. 

https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-ejendomme.html#:~:text=Ved%20lagerbeskatning%20forst%C3%A5s%20normalt%2C%20at,ikke%20f%C3%B8rst%20beskatning%20ved%20salg
https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-ejendomme.html#:~:text=Ved%20lagerbeskatning%20forst%C3%A5s%20normalt%2C%20at,ikke%20f%C3%B8rst%20beskatning%20ved%20salg
https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-ejendomme.html#:~:text=Ved%20lagerbeskatning%20forst%C3%A5s%20normalt%2C%20at,ikke%20f%C3%B8rst%20beskatning%20ved%20salg
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4.3 Opgavestruktur 

Afhandlingens struktur klarlægges i nedenstående illustration: 

 

 

 

Strukturen har til formål at illustrere opgavens sammenhæng. Som beskrevet i indledningen, har 

ejendomsmarkedet i Danmark oplevet stigende vækst efter finanskrisen i 2008. Men hvordan er 

markedet påvirket af COVID-19? Markedet har de seneste år oplevet stigende køb og salg af 

ejendomme, hvor det især er de store danske byer som fortsat oplever stor efterspørgsel på baggrund 

af urbaniseringen. Hvad betyder disse salg af ejendomme for de enkelte virksomheder, og hvordan 

skal salget behandles skattemæssigt? COVID-19 er fortsat en ubekendt faktor og denne afhandling vil 

belyse hvordan den regnskabsmæssige værdi er påvirket, såvel hvordan COVID-19 har påvirket den 

skattemæssige behandling af salg af ejendomme. Afslutningsvist vil indeværende afhandling diskutere 

fordele og ulemper ved den nuværende skattelovgivning for investeringsejendomme, sammenholdt 

med fordele og ulemperne ved regeringens forslag om lagerbeskatning.  
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5. Redegørelse 

5.1 Et retvisende billede 

 

Overordnet set, er hovedformålet med virksomheders årsrapporter at oplyse regnskabslæser såvel 

omverdenen om, hvorledes virksomheders finansielle stilling er, regnskabsmæssigt og økonomisk. 

Den danske årsregnskabslov er bygget om en generalklausul, som beskriver at årsregnskabet skal give 

“et retvisende billede”8. Årsregnskabet skal af den grund være relevant, sammenligneligt, forståeligt 

og validt.  

 

Årsregnskabet skal være relevant, hvilket vil sige at de oplyste informationer, som er angivet i 

årsregnskabet, er relevante sammenholdt med den enkelte virksomheds situation, branche mv. 

Mængden af informationer er af den grund ikke altafgørende, men derimod kvaliteten af de angivne 

informationer.  

 

Sammenligneligheden af årsregnskabet er endvidere vigtigt, både historisk mellem virksomhedernes 

tidligere aflagte årsregnskaber, men også på tværs af lignende virksomheder. Sammenligneligheden 

gør det muligt at følge en tendens og en udvikling i virksomheden såvel sammenholdt med andre 

virksomheder. 

 

Oplysninger og beregninger som ligger til grund for informationer i årsregnskabet, skal være 

forståeligt, således det er muligt for regnskabslæser med en generel regnskabsmæssig forståelse, at 

forstå indholdet af årsrapporten.  

 

Afslutningsvist skal både tal og informationer, som er oplyst i årsregnskabet, være valide, hvilket 

betyder, at tal og informationer skal opgøres på en sådan måde, så årsregnskabet afspejler den 

økonomiske situation i virksomheden.  

 

Interessant er det, for især virksomheder med investeringsejendomme, da sammenligneligheden med 

andre virksomheder kan variere efter den anvendte indregnings- og målingsmetode til opgørelse af 

virksomhedens ejendomme. 

 

Til sikring af det retvisende billede i årsregnskabet, er følgende forudsætninger oplistet i ÅRL §139: 

 

1. Den skal udarbejdes på en klar og overskuelig måde (klarhed) 

2. Der skal tages hensyn til de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold (substans) 

3. Alle relevante forhold skal indgå i årsrapporten, medmindre de er ubetydelige (væsentlighed). 

Anses flere ubetydelige forhold tilsammen for at være betydelige, skal de dog indgå 

4. Driften af en aktivitet formodes at fortsætte (going concern), medmindre den ikke skal eller 

ikke antages at kunne fortsætte. Afvikles en aktivitet, skal klassifikation og opstilling samt 

indregning og måling tilpasses med denne afvikling. 

 
8 Årsregnskabsloven §11 
9 Årsregnskabsloven §13  
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5. Indregning og måling skal ske på et forsigtigt grundlag, herunder skal regnskabsmæssige skøn 

være underbyggede og neutrale. Enhver værdiregulering skal indregnes, uanset om 

årsregnskabet udviser over- eller underskud. 

6. Transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset 

tidspunktet for betaling (periodisering).  

7. Indregningsmetoder og målegrundlag skal anvendes ensartet på samme kategori af forhold 

(konsistens) 

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

de enkelte forhold ikke må modregnes med hinanden (bruttoværdi). 

9. Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår 

(formel kontinuitet). 

   

5.2 Grundlæggende lovgivning og regnskabsteori  

 

Grundlæggende er Årsregnskabsloven den gældende lovgivning for alle danske erhvervsdrivende 

virksomheder, der er omfattet af regnskabspligten benævnt i Årsregnskabslovens § 3. Denne beskriver 

at aktieselskaber, partnerselskaber (kommanditselskaber), anpartsselskaber alle er underlagt 

regnskabspligten. Udover dette kan man også identificere i lovbestemmelsen at 

medarbejderinvesteringsselskaber, erhvervsdrivende fonde og europæiske andelsselskaber (SCE-

selskaber) også er underlagt regnskabspligten.  

 

Årsregnskabslovens bestemmelser er endvidere ikke gældende for finansielle virksomheder samt 

visse offentlige virksomheder. Regnskabspligten pålægges alle erhvervsdrivende, uanset juridisk 

form, som er underlagt årsregnskabslovens bestemmelser. Undtagelsesbestemmelser for hvilke 

selskaber der ikke er underlagt denne regnskabspligt, er benævnt i Årsregnskabslovens §4-5, hvor 

dette blandt andet indbefatter visse erhvervsdrivende virksomheder, interessentskaber og 

kommanditselskaber. Såfremt selskabet falder inde for § 4 eller § 5 kan disse således undlade at 

indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, men derimod indsende en undtagelseserklæring til 

Erhvervsstyrelsen. Da denne regnskabspligt kun omfatter erhvervsdrivende, vil der således også være 

fritagelse for foreninger og almennyttige fonde. 

 

Indregningsmetoder vil i det store hele være ens for alle selskaber på tværs af regnskabsklasserne 

(med enkelte undtagelser til hovedreglen), dog er der specifikke hensyn der skal tages i forbindelse 

med præsentationen af regnskabet (notekrav, krav til ledelsesberetning mv.). Man kan derfor sige at 

regnskabsklasserne indikerer de generelle oplysningskrav, der skal gives i forbindelse med opfyldelse 

af sin regnskabspligt i årsregnskabet.  
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Det vil derfor være essentielt for ledelsen at finde frem til hvilke oplysningskrav de skal følge ud fra 

regnskabsklasserne. Regnskabsklasserne bliver defineret ud fra 3 kriterier: Omsætning, balancesum 

og antal ansatte. 

 

5.2.1 Regnskabsklasser 

 

 

 
Kilde: https://martinsen.dk/revision-og-regnskab/regnskabsklasser/  

   

Regnskabsklasse A vil have de mest lempelig krav til præsentationen i årsrapporten, og selskaber i 

lige netop denne regnskabsklasse vil bestå af dels personlige virksomheder samt virksomheder med 

begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Det skal endvidere 

her bemærkes at personlige virksomheder ikke vil være underlagt tvungen regnskabspligt, som nævnt 

tidligere. Der kan således frivilligt vælges at aflægge årsrapport, hvor de efterfølgende følger de 

generelle krav til præsentationen for regnskabsklasse A. 

 

https://martinsen.dk/revision-og-regnskab/regnskabsklasser/
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Regnskabsklasse B vil have lidt flere krav til præsentationen i forhold til regnskabsklasse A, og det 

kan i denne forbindelse også nævnes at regnskabsklasse B er den mest hyppige regnskabsklasse for 

selskaber i Danmark. Fælles træk for virksomheder der er underlagt denne regnskabsklasse, vil være 

at der er tale om virksomheder med begrænset hæftelse. Regnskabsklasse B indeholder reelt set 2 

forskellige “regnskabsklasser”, da der ligeledes også kan aflægges årsrapport efter regnskabsklasse B 

(mikro). Regnskabsklasse B (mikro) har reduceret kravene til årsrapporten, således dette er et absolut 

minimum. Der forefindes således ikke krav om at medtage oplysninger om anvendt regnskabspraksis, 

og der vil således også være fritagelse for en del notekrav. Det er endvidere påkrævet at man ved 

anvendelse af mikro, oplyser dette i årsrapporten. 

 

Regnskabsklasse C vil ligeledes inddeles i 2 undergrupper inden for regnskabsklassen, nemlig 

regnskabsklasse C (mellemstore) og regnskabsklasse C (store). Der vil i regnskabsklasse C være en 

række yderligere præsentationskrav end de foregående regnskabsklasser, hvor regnskabsklasse C 

(store) vil være underlagt de fleste krav til årsrapporten, såfremt selskabet ikke er et børsnoteret 

selskab eller statsligt aktieselskab. Dette skyldes at disse selskabstyper vil være underlagt 

regnskabsklasse D. 

 

Der gælder ved opgørelse af regnskabsklasse, at der i 2 påfaldende år, skal være overskredet de 

ovenstående anførte grænser for minimum 2 ud af de 3 ovenstående kategorier før, at der er behov for 

ændring af regnskabsklasse. Ejendomsselskaber vil som regel være associeret med en høj balancesum 

(primært opnået gennem ejerskabet af ejendommen), hvor denne ofte ville indikere en højere 

regnskabsklasse end niveauet på omsætningen. Hertil kommer der også, at ejendomsselskaber 

generelt vil have et begrænset antal ansatte (hvis nogen ansat i selskabet). Som følge heraf vil det 

generelt kun være balancesummen i enkelte selskaber der formodes at overstige grænserne, og vil 

således ikke medføre et krav om regnskabsklasse C for størstedelen af ejendomsselskaber med 1 

ejendom. 

 

Det er endvidere vigtigt, at der fastsættes hvad der betragtes som omsætning ved 

ejendomsinvesteringsselskaber, når regnskabsklassen skal opgøres. Ejendomsinvesteringsselskaber vil 

som følge af en hovedaktivitet forbundet med udlejning af investeringsejendom, betragte 

huslejeindtægterne som værende omsætning. Det blev således besluttet ved ændringer til 

årsregnskabsloven i 201510, at virksomheder med investeringsaktivitet som hovedaktivitet ligeledes 

skal medtage realiserede gevinster ved salg af investeringsejendomme, finansielle indtægter og 

 
10 Kilde: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-

aarsregnskabsloven1.pdf - Anvendt d. 30-04-2021 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/aendring-aarsregnskabsloven1.pdf
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positive værdireguleringer af investeringsejendomme ved opgørelse af sin nettoomsætning til brug for 

fastsættelse af sin regnskabsklasse.  

 

Virksomheder har altid mulighed for at aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse eller 

tilvælge bestemmelser fra en højere regnskabsklasse som følge af bestemmelserne i 

Årsregnskabslovens § 7. Som eksempel kan et ejendomsselskab i klasse B, tilvælge særlige 

noteoplysning efter regnskabsklasse C, hvis dette øger informationsværdien over for regnskabslæser 

og virksomhedens interessenter. 

 

5.2.2 Indregning og måling af materielle anlægsaktiver og 

investeringsejendomme 

 

Indledningsvist defineres, hvornår noget kan betragtes som et aktiv i regnskabsteknisk forstand. Dette 

er hele grundelementet i den senere indregning og måling, hvorfor det er relevant at se om 

investeringsejendomme falder under denne kategori. 

 

5.2.2.1 Definition af aktiv: 

 

Helt grundlæggende, vil ejendomme betegnes som værende et aktiv, da følgende tre elementer for 

definitionen af aktiver, i henhold til Årsregnskabsloven, er opfyldt. De generelle bestemmelser 

fremgår af Årsregnskabslovens § 33 omkring indregning og måling af aktiver:  

 

1. Ressourcer, der er under virksomhedens kontrol,  

 

ad 1 Erhvervet de økonomiske fordele samt økonomiske risici skal være overgået til 

virksomheden. Den juridiske kontrol vil som hovedregel være forbundet hermed, der er dog 

undtagelser til denne påstand, da man godt kan have finansiel leasing. Juridisk ligger 

kontrollen stadig ved udlejer, men kan betragtes som et aktiv ud fra ovenstående ordlyd. 

 

2. som et af resultat af tidligere begivenheder, og 

 

ad 2 Dispositionsretten skal være til stede på balancedagen, hvorimod aktiver der forventes 

anskaffet i fremtiden ikke går under denne betegnelse. Der er specifikt anvendt betegnelsen 
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begivenheder frem for transaktioner, for at sikre at denne også omfatter aktiver, der ikke er 

transaktionsbaserede. 

 

3. Hvorfra fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden11  

 

ad 3 Der skal her være noget der repræsenterer økonomiske ressourcer, som findes i 

virkeligheden, og som har en potentiel værdi (fremtidig økonomiske fordele) for selskabet, 

der skelnes således ikke mellem købt aktiver eller aktiver oparbejdet i virksomheden ved 

denne definition, da det reelt set kan være alt der på sigt kan indbringe virksomheden 

økonomiske fordele. Økonomiske fordele anvendes meget specifikt frem for at indbringe 

virksomheden indtægter, da der ligeledes også kan være aktiver, der på sigt medfører 

omkostningsbesparelser. Det kan således både være på indtægtssiden eller omkostningsside at 

der kan være fremtidige økonomiske fordele. Forudbetalte omkostninger vil reelt set også 

være underlagt dette, da man så har “været omkostningsbesparende” i næste 

regnskabsperiode, og man dermed får en fordel forbundet hermed. 

 

 

Såfremt ovenstående elementer ikke opfyldes, vil der per definition ikke være tale om et aktiv. 

Såfremt der ikke vil være tale om aktiv, efter ovenstående definition, bør denne ikke indgå i 

selskabets balance, hvor der eksempelvis kan være tale om en udgift. Virksomheder skal således, som 

følge af ovenstående definition eksempelvis først foretages indregning af ejendomme ved 

overtagelsestidspunkt, og dermed ikke den juridiske dato ved underskrift. Dette er som følge af de 

væsentlige økonomiske fordele og risici, som udgangspunkt først overgår til køberen på 

overtagelsestidspunktet. 

 

Der arbejdes i forbindelse med Norwalk-aftalen, som er et aftalememorandum12, underskrevet i 2002 

mellem FASB (ansvarlig for US GAAP) og IASB (ansvarlig for IFRS) på at skabe større konvergens 

mellem de to regnskabsstandarder. I denne forbindelse arbejdes der stadig på justering af definitionen 

af et aktiv for at forsøge at bringe disse 2 standarder tættere på hinanden.  Der er allerede set enkelte 

tiltag med henblik på at bringe disse standarder tættere på hinanden blandt andet er IFRS 15, Revenue 

from contracts with customers, et let i konvergensprojektet13.  

 
11 Kilde: Finansiel Rapportering, 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl, side 246 
12 Kilde: https://www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml - anvendt d. 13-04-2021 
13 Kilde: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2017/ifrs-15.pdf - anvendt d. 13-04-2021 

https://www.fasb.org/intl/convergence_iasb.shtml
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2017/ifrs-15.pdf
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5.2.2.2 Erhvervelse af ejendom: 

 

Det er relevant at definere, om der er tale om køb af virksomhed eller køb af enkelt aktiv. Hvis et køb 

klassificeres som en virksomhed, kan der være indeholdt opstået goodwill eller badwill.  

Dette kan være indeholdt, såfremt der er en merværdi som ikke fordeles til de overtagne aktiver eller 

forpligtelser. Regnskabsmæssige behandling af dette, vil medføre en indregning af udskudt skat af 

eventuelle merværdier på nær goodwill. Der kan således også være merværdier opstået på en 

erhvervet ejendom som led i et køb af en virksomhed. 

 

Hvis købet derimod betragtes som et køb af et enkelt aktiv, vil der kun fordeles købesummen mellem 

overtagne aktiver og forpligtelser. Det vil i så fald medføre en situation hvor der ikke indregnes 

udskudt skat af eventuelle merværdier. Undtagelse for indregning af udskudt skat ved første 

indregning kan i denne forbindelse anvendes. 

 

Køb af et ejendomsselskab der indeholder en ejendom samt en række lejekontrakter betragtes ikke 

som værende køb af virksomheden, men derimod blot overtagelse af et aktiv (det er ikke 

nødvendigvis påkrævet her at der kun er en ejendom, der kan således også købes en hel 

ejendomsportefølje, hvorved det stadig betragtes som køb af et aktiv). Et eksempel på køb af en 

virksomhed kan f.eks. være et butikscenter, hvor centeret bliver overtaget af køber, men også 

administration, udlejningsfunktion, medarbejdere i centeret mv.  

 

Derfor ville definition af en virksomhed kunne betragtes som værende et input (bygninger, 

lejekontrakter, servicekontrakter), processer fra købet (her indbefattet ledelse, erfaringer og 

markedsviden - der vil ofte her være medarbejdere involveret) og afslutningsvist noget der er i stand 

til at producere et output, altså ret til økonomiske fordele eller afkast fra ejendomme. 

 

Skildringen kan i mange tilfælde være svært at fastlægge helt endegyldigt, og f.eks. vil køb af flere 

ejendomme ofte have mange elementer af hvad der måtte anses som køb af en virksomhed. 

Overtagelse af processer ville i dette tilfælde dog stadig være krævet. Det er derfor denne der, i mange 

tilfælde, er afgørende for skildringen. 
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5.2.2.3 Materielle anlægsaktiver 

 

I forbindelse med klassificering af materielle anlægsaktiver, anvendes IAS 1614 til fortolkning af 

årsregnskabslovens bestemmelser. Materielle aktiver defineres som fysiske aktiver, der besiddes af en 

given virksomhed til brug i produktionen eller distributionen af varer og tjenesteydelser eller med 

henblik på udlejning eller til administrative formål, og som forventes anvendt i mere end en 

regnskabsperiode.15  

 

Materielle anlægsaktiver, bliver ved første indregning målt til kostpris på balancen, i 

overensstemmelse med Årsregnskabsloven § 36. Ligeledes fremgår det af Årsregnskabsloven § 40 at 

“Kostprisen for anlægsaktiver skal indeholde alle omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen 

indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug, eller som direkte kan henføres til det 

fremstillede aktiv”16. 

 

På tidspunktet for anskaffelsen må kostprisen dermed anses som værende dagsværdien, og giver 

dermed et retvisende billede i overensstemmelse med Årsregnskabsloven § 11, ud fra en 

forhåndsantagelse at denne er handlet på aktivt marked, og må derfor alt andet lige afspejle 

ejendommens markedsværdi. Det kan derfor være svært at argumentere for brug af 

dagsværdimodeller ved en nyanskaffet ejendom vil give et mere retvisende billede, da man netop har 

“prøvet det af” på markedet. 

  

Materielle anlægsaktiver med begrænset brugstid skal afskrives systematisk over brugstiden jf. 

Årsregnskabsloven § 43, endvidere gælder dette ikke for hhv. grunde (hvor der ikke sker 

værdiforringelse) herunder aktiver der løbende indregnes til dagsværdi i overensstemmelse med 

Årsregnskabsloven § 38. Opgørelsen af den bogførte værdi som kostpris fratrukket akkumulerede 

systematiske afskrivninger følger den præstationsorienterede regnskabsteori.17 Der skal foretages 

dekomprimering af nyindkøbt ejendom såfremt der vil være væsentlig effekt for regnskabet, og de 

enkelte bestanddele af ejendomme har forskellig brugstid. Man kan derfor være nødsaget til at 

dekomprimere alt fra tag, vinduer, installationer mv. Afskrivningsperioden fastlægges i forbindelse 

med at aktivet tages i brug. Afskrivninger på bygningen kan tage udgangspunkt i lineære 

afskrivninger, degressive afskrivninger eller produktionsintensitet metoden. Såfremt der opstår en 

ændring til måden det materielle anlægsaktiv forbruges og denne er væsentlig i forhold til tidligere 

 
14 Kilde: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-

bog%202016%20IAS%2016.pdf - Anvendt d. 14-04-2021 
15  Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl. - side 263 
16 Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl. - side 266 
17 Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl. - side 267 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IAS%2016.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IAS%2016.pdf
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skal denne afskrivningsmetode ændres. Ændringen i regnskabsmetode vil alene omtales som værende 

en ændring af regnskabsmæssig skønt og skal således ikke belyses som en ændring i 

regnskabspraksis.  

 

Såfremt en virksomhed indregner materielle anlægsaktiver til kostpris, skal disse foruden den 

systematiske afskrivning, ligeledes testes nedskrevet til lavere genindvindingsværdi henhold til 

Årsregnskabsloven § 42. Nedskrivningen af disse er en pligt, og er samtidig også en del af ledelsens 

regnskabsmæssige skøn, hvorfor der minimum på balancetidspunktet foretages nedskrivningstest af 

selskabets ejendomme.  

 

Ledelsen skal i forbindelse med nedskrivningstesten overveje om der kan være eksterne indikatorer 

som eksempelvis:  

 

1. Større fald i aktivets dagsværdi end forventet, 

2. betydelige ændringer med negativ effekt for virksomheden, som har fundet sted eller forventes at 

ville finde sted i nær fremtid,  

3. stigninger i renteniveau eller afkastkrav, som forventes at have en negativ effekt på 

diskonteringsrenten til brug for opgørelsen af aktivitets kapitalværdi eller nettosalgsværdi  

4. og den regnskabsmæssige værdi af virksomhedens nettoaktiver er højere end virksomhedens 

markedsværdi.18  

 

Interne indikatorer på nedskrivning kan bl.a. være viden om ukurans eller beskadigelse af aktivet, 

betydelige ændringer med negativ effekt for virksomheden, som har eller forventes at finde sted i nær 

fremtid og intern rapportering indikerer, at aktivitets økonomiske performance er eller vil blive 

dårligere end forventet.19 Helt grundlæggende er hovedreglen derfor at såfremt den bogførte værdi er 

lavere en kapitalværdien og/eller salgsværdien vil der derfor ikke nedskrivningsbehov. 

5.2.2.4 Investeringsejendomme 

 

Indregningen af investeringsejendomme kan måles til dagsværdi efter Årsregnskabsloven § 38, dvs. 

med løbende positive og negative værdireguleringer gennem resultatopgørelsen. Indregningen kan 

således også tage udgangspunkt i almindelige regler for måling af materielle anlægsaktiver, hvor det 

enten kan være til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger, som nævnt ovenfor, eller følge 

indregning til dagsværdi, men i stedet gøre brug af årsregnskabsloven § 41 frem for § 38. Ved brug af 

 
18  Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl.- side 271 
19  Finansiel Rapportering - 5. udgave. Peter Kyhnauv-Andersen m.fl. - side 271 
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indregning efter årsregnskabsloven § 41, vil virksomheden være nødsaget til at foretage opskrivning 

over egenkapitalen og med fradrag af af- og nedskrivninger20. Det er endvidere værd at benævne her 

at mikrovirksomheder (Mikro B-regnskabsklasse) ikke må indregne investeringsejendomme efter 

bestemmelserne i Årsregnskabsloven § 38, da disse skal vælge årsregnskabsloven meste simple 

målemetode, som vil være kostpris21. 

 

Virksomheder der indledningsvist har valgt at indregne investeringsejendomme til dagsværdi, vil have 

meget vanskeligt ved at ændre indregningskriteriet til kostpris efterfølgende, idét det kan være svært 

at redegøre for, at en kostpris indregning skal føre til et mere retvisende billede. Det vil derfor, i dette 

tilfælde, være mere undtagelsen end reglen. 

 

Ejendomstyper vil blive gennemgået senere i opgaven, med henblik på at definere hvad forskellene er 

på investeringsejendomme og ejendomme der ikke anses som værende investeringsejendomme. 

Skildringen er vigtig mellem disse, da anvendelse af årsregnskabsloven § 38 forudsætter at der er tale 

om investeringsejendomme, da andre investeringsaktiver ikke kan måles efter denne respektive 

lovparagraf.  

 

IFRS 13 Fair Value Measurement22 anvendes som fortolkningsgrundlag ved opgørelsen af 

dagsværdien for en given investeringsejendom jævnførende med Årsregnskabsloven. Det er samtidig 

også vigtigt, i denne forbindelse, at benævne at dagsværdi bliver fastsat uden nogen form for 

reduktion af salgs- eller afhændelsesomkostninger. Dagsværdien fastsættes blandt andet ved 

beregning af en kapitalværdi. Hertil er det relevant at anvende anerkendte og dokumenterede 

værdiansættelsesmetoder, hvor blandt andet en “Discounted Cash Flow” model kan betegnes som 

dette. Redegørelse af denne vil blive behandlet senere. 

 

Dagsværdien for en investeringsejendom anses som værende reflekterende over de nuværende 

lejeindtægter, men samtidig også de begrundede forventninger til fremtidige lejeindtægter under de 

nuværende markedsforhold, herudover ud fra standen på ejendommen med eventuelt planlagt om- og 

tilbygninger. 

 

En anden metode/model ved indregning og måling af investeringsejendomme vil være 

normalindtjeningsmodellen også kaldet “den afkastbaseret model”, som også bruges anvendes hyppigt 

 
20 Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder – FSR – danske revisorers regnskabsudvalg – punkt 

15. Kilde: https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen  
21 Kilde: PwC regnskabshåndbog 2021 
22 Kilde: https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/global-guide-okt-2013.pdf  anvendt d. 15-04-2021 

https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen
https://www.pwc.dk/da/nyt/finance/regnskab/assets/global-guide-okt-2013.pdf
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inden for ejendomsinvesteringsmarkedet. Redegørelse af denne vil ligeledes blive behandlet 

nedenunder. 

 

Afholdte omkostninger til forbedringer vil blive tillagt den regnskabsmæssige værdi som en tilgang, 

hvorfor det nye grundlag/udgangspunkt vil være investeringsejendommens værdi primo, tillagt årets 

forbedringer som tilgang. Derfor kan en øget dagsværdiregulering, have et forskelligt forhold mellem 

resultatopgørelse og balance (note præsentation).  

 

Fælles for investeringsejendomme, handelsejendomme og domicilejendomme vil det være relevant at 

opgøre hvorledes der er tale om istandsættelses- eller forbedringsomkostninger. En udskiftning af 

vinduer i en ejendom til selvsamme type/model vinduer vil betragtes som 

vedligeholdelsesomkostninger og vil i denne forbindelse ikke blive aktiveret, hvorimod udskiftning til 

forbedret versioner af vinduer eller lignende betragtes som en tilgang, da der her er øget værdi. For 

vedligeholdelsesudgifter på nyerhvervede udlejningsejendomme, kan der for nyerhvervede 

virksomheder anvendes procentreglen23. Procentreglen tager udgangspunkt i, at der ved 

indkomstopgørelse er fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse af ejendommen jf. Lov om 

Indkomst- og Formueskat til Staten § 6. Dette vil kun gøre sig gældende for vedligeholdelsesudgifter, 

hvorfor der ikke er fradrag for afholdte forbedringsudgifter på ejendommen.  

5.3 Præsentationskrav i årsrapporten 

 

Der foreligger præsentationskrav i Årsregnskabsloven § 88 der nævner at for hver post under 

materielle anlægsaktiver skal kostpris, opskrivninger samt af- og nedskrivninger oplyses som anført.  

Der vil således være krav til virksomhederne der aflægger årsrapport efter disse regnskabsklasser at 

noteoplyse bevægelserne for deres anlæg (heriblandt ejendomme). Dette betragtes som en anlægsnote. 

Der vil således skulle tages en konkret vurdering for virksomheder i regnskabsklasse B, om der kan 

aflægges en årsrapport der giver et retvisende billede uden en anført anlægsnote, hvis den primære 

aktivitet henvender sig til investeringsaktivet og investering aktiverne som vil være forbundet med 

ejendomme.  

 

Årsregnskabsloven § 58 - hvis virksomheden opskriver anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til 

dagsværdi jf. §§ 37-38, skal der i noterne oplyses om forskellen mellem de enkelte posters værdi og 

den værdi, posten ville have haft, hvis opskrivning ikke havde været foretaget. Denne oplysning kan 

 
23 Kilde: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048556 - anvendt d. 26-04-2021 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048556
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hensigtsmæssigt gives som en ekstra linje i anlægsnoten. Det vil i denne forbindelse at såfremt en 

virksomhed anvender denne bestemmelse foreligger stadig krav om de systematiske afskrivninger. 

 

Årsregnskabsloven § 58 a, stk. 1 - for hver kategori af aktiver som måles til dagsværdi jf. §§ 37-38, 

skal følgende oplyses: dagsværdi ultimo regnskabsåret, ændringer af dagsværdien, der er indregnet 

direkte i resultatopgørelse, ændringer der er indregnet i dagsværdi reserven jf. § 49, stk. 3 under 

egenkapitalen.24 

 

Årsregnskabsloven § 58 a, stk. 2 - måles aktiver til dagsværdi jf. §§ 37 - 38, og måles dagsværdien 

ikke på grundlag af observationer på et aktivt marked, skal der oplyses om de centrale forudsætninger, 

som er anvendt ved beregningen.25 

5.3.1 Oplysningskrav 

 

Først og fremmest skal der foretages beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for indregning af 

investeringsejendomme. Der er foruden ovennævnte krav særlige krav til de oplysninger der gives i 

forbindelse med aflæggelse af det eksterne regnskab. Der skal i redegørelsen for anvendt 

regnskabspraksis oplyses om de værdiansættelsesmodeller og teknikker der er anvendt ved opgørelsen 

af dagsværdien af investeringsejendomme, dette såfremt disse ikke er baseret på observationer på et 

aktivt marked.26 Årsagen til denne oplysning, er også forbundet med at der ikke er en fælles model, 

som anvendes til værdiansættelse af investeringsejendomme ud fra en dagsværdi beregning. Derfor 

kan brugen af forskellige dagsværdimodeller medføre en forskellig værdi. Redegørelse for 

værdiansættelsesmetode øger informationsværdien for læser og gør årsrapporten sammenlignelig. 

 

Derudover vil det være relevant at oplyse om anvendt diskonteringsrente, forventet inflation, 

tomgang, budgetperiode mv. Disse kan gives for enkelte ejendomme, men kan også være 

repræsentative for en kategori eller gruppe af investeringsejendomme, hvis de centrale forudsætninger 

ikke afviger væsentligt indbyrdes. 27 

 

Øvrige forhold der kunne være værd at benævne, vil være hvordan ejendommens nuværende 

faciliteter er (kontorfaciliteter, beboelse, logistik eller retail). Det kan nemlig være relevant at belyse 

 
24 Kilde: https://danskelove.dk/Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven § 58 a, stk. 1 - anvendt d. 15-04-2021. 
25 Kilde: https://danskelove.dk/Årsregnskabsloven Årsregnskabsloven § 58 a, stk. 2 - anvendt d. 15-04-2021. 
26 Kilde: https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen  punkt 

15.7.1 – anvendt 15-04-2021 
27 Kilde: https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen  punkt 

15.7.2 – anvendt 15-04-2021 

https://danskelove.dk/%C3%85rsregnskabsloven
https://danskelove.dk/Årsregnskabsloven
https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen
https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen
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over for en eventuel investor, da der forekommer forskelligt afkastkrav, herunder risiko, forbundet 

med de enkelte typer af udlejningsejendomme. Hvilket også er afspejlet i de enkelte markedsrapporter 

som EDC, Colliers m.fl. analyserer og udarbejder hvert kvartal. 

 

Tomgang vil også være relevant at belyse for regnskabslæser, da omsætningen i forvejen er det 

væsentligste input i en DCF-model. Det bør derfor også medtages i forudsætninger ved opgørelse af 

dagsværdi. Ligeledes vil forhold som ejendommens placering og forventet vedligeholdelse også være 

relevant at belyse over for regnskabslæser, ligeledes ud fra en betragtning om at der er meget 

differentieret risiko forbundet med enkelte regioner for ikke at nævne øvrige lande. Der kan 

eksempelvis være tale et faldende afkastkrav i København, men derimod et stigende i provinsen. 

Såfremt der i forbindelse med værdiansættelse af en investeringsejendom er anvendt ekstern valuar, 

skal der ligeledes også indgå oplysninger om hvilke dagsværdier der er målt af ekstern 

vurderingsmand. Herudover bør der ligeledes gives oplysninger til regnskabslæsere om eventuelle 

begrænsninger i ejendomsretten, omfanget af pantsætning mv. her ligeledes også indforstået den 

regnskabsmæssige værdi af pantsatte aktiver. Det vil i samme ombæring være relevant her ligeledes at 

oplyse om kontraktlige forpligtelser til erhvervelse af investeringsejendomme.28 

 

Såfremt der er usikkerhed forbundet med målingen, herunder følsomhed, skal forholdet dels omtales i 

ledelsesberetningen, herudover bør denne oplysning også fremgå af en note. Der er ikke krav i 

årsregnskabsloven om følsomhedsanalyse, dog kan det i mange tilfælde give rigtig fin mening, 

såfremt der er stor usikkerhed forbundet med værdiansættelsen. 

5.4 Ejendomstyper 

 

Det er relevant for virksomhedsejere at vurdere det egentlige formål ved erhvervelse af en ejendom. 

Dette har nemlig en regnskabsmæssige effekt af præsentationen, og virksomhedsejerne kan med 

fordel anvende nedenstående beslutningstræ, for at fastlægge ejendomstypen ud fra hvad hensigt er 

ved erhvervelse af ejendom. Denne er simplificeret, men giver et overblik over typerne i forbindelse 

med præsentationen af de erhvervede ejendomme. De forskellige ejendomstyper er specificeret 

nedenfor. Der vil være bygninger der anvendes dels til udlejning (som kunne indikere 

investeringsejendom) men samtidig også af virksomheden selv (som kunne indikere domicilejendom).  

 

 
28 Kilde: https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen  punkt 

15.7.5 – anvendt 15-04-2021 

https://www.fsr.dk/vaerktoejer/fagboeger-og-publikationer/fagboeger/regnskabsvejledningen
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Typen vil her være afhængig af opdeling ved afståelse. Såfremt der er muligt at afstå dele af 

ejendommen, eller på anden måde kan udlejes på separate finansiel leasingaftale, medfører dette en 

mulighed for forskellig behandling, hvorimod hvis man ikke kan foretage denne opdeling vil være 

nødsaget til at definere én ejendomstype. Efterfølgende vil det så være relevant at se på fordelingen af 

lejere, hvis det er uvæsentlig del virksomheden selv anvender til administration, salg mv. hvorimod 

udlejningen udgør den resterende del, vil man klassificere denne som værende en 

investeringsejendom. Kan dette ikke bekræftes vil en klassificering som domicilejendom være 

passende til disse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1 Investeringsejendom  

 

Investeringsejendomme kan betegnes som ejendomme erhvervet med formålet om at opnå afkast i 

form af indtjening fra udlejningsvirksomhed og eventuelt kapitalgevinst ved salg. Der vil så reelt være 

tale om ejendomme der erhverves med et mål om langsigtet kapitalgevinst, frem for salg som led i 

virksomhedens normale drift. Derfor vil en ejendom som er lejet ud til eksterne lejere (hvor 

virksomheden ikke delvist anvender denne til administration) anses som værende en 

investeringsejendom. 

 

Investeringsejendomme består af grunde og/eller bygninger, men kan også være en del af en bygning, 

som besiddes (ejerskab eller leasingaktiv).  

 

Kilde: PwC Regnskabshåndbog 2021: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/pwc-

regnskabshaandbog-2021.pdf 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/pwc-regnskabshaandbog-2021.pdf
https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/pwc-regnskabshaandbog-2021.pdf
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Investeringsejendomme under opførelse behandles ligeledes efter reglerne om 

investeringsejendomme. Klassifikationen af en ejendom under opførelse fastlægges på 

købstidspunktet af grunden, hvor investeringsejendommen bliver opført på og er afhængig af 

selskabets hensigter, når ejendommen er færdiggjort. Hvis hensigten er den samme som belyst 

ovenfor, vil både den færdiggjorte ejendom og ejendommen under opførelsen blive anset som en 

investeringsejendom. 

5.4.2 Domicilejendom  

 

Domicilejendomme kan karakteriseres ved i væsentligt omfang at være anvendt til administration, 

produktion og lignende erhvervsmæssige forhold. Der vil derfor her være tale om en ejendom med 

hensigt helt eller i væsentligt omfang, at fungere som ramme for virksomhedens øvrige 

driftsaktiviteter. Derfor vil man i høj grad ved produktionsselskaber eller anden form for 

salgsselskaber i stort omfang opleve at eventuelt egne ejendomme vil være påfaldende at karakterisere 

som domicilejendomme, såfremt betingelsen om at det er i denne ejendom at produktion, 

administration og salg sker ud fra. Sagt på en anden måde, vil det her være ejendomme der anvendes 

af virksomheden selv som eksempelvis et hovedkontor. 

 

Domicilejendomme betragtes regnskabsmæssigt som værende et materielt anlægsaktiver, og 

indregning og målingen vil i dette tilfælde, være samme praksis som øvrige materielle anlægsaktiver. 

Relevant praksis hertil vil i denne forbindelse være Årsregnskabsloven § 40 og IAS 16. Endvidere 

giver Årsregnskabsloven § 41, mulighed for virksomheden at indregne domicilejendomme til 

dagsværdi ligesom alle øvrige materielle anlægsaktiver. Kravet er endvidere at dette i så fald gøres 

konsekvent, samt at værdireguleringer føres direkte på egenkapitalen frem for at være indregnet i 

resultatopgørelsen. Ligeledes skal virksomhed binde en reserve tilsvarende eventuelle opskrivninger 

på egenkapitalen. Det er forfatternes erfaringer at disse hyppigst bliver indregnet til kostpris. 

 

Definitionen af domicilejendomme i henhold til IAS 40 er, ”Ejendomme, som i henhold til IAS 16 

”materielle anlægsaktiver”, indregnes til enten kostpris med fradrag af afskrivninger eller omvurderet 

værdi med fradrag af efterfølgende afskrivninger”  

5.4.3 Handelsejendom 

 

Det der er kendetegnet ved en handelsejendom, er at ejendommen er erhvervet med salg for øje som 

led i virksomhedens normale aktivitet (salg inden for få år). Der er derfor her tale om ejendomme med 

hyppigt ejerskifte, og skildringen af handelsejendomme kan godt være svært nøjagtigt at klassificere, 
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da det ofte kun vil være perioden og udlejningen der er forskellen mellem investeringsejendomme og 

handelsejendomme.  

 

Definition af handelsejendommen i henhold til IAS 40 er, “Ejendomme, som besiddes med henblik på 

videresalg som led i det normale forretningsforløb, som indregnes til den laveste værdi af kostpris og 

nettorealisationsværdi i henhold til IAS 2 for varebeholdninger” Handelsejendomme præsenteres 

nemlig i regnskabsteknisk forstand, som varebeholdninger. 

 

Der blev i 2018 foretaget en justering af IAS 40.57, som omhandler overførsel af ejendomme til og fra 

kategorien investeringsejendomme. Der er således justeret til en mere principbaseret tilgang ved skift 

af ejendomstypen. Der skal således kunne påvises en ændring i brugen af ejendommen, da ledelsens 

intentioner ikke er tilstrækkeligt for et skift i ejendomstype29. 

5.5 Dagsværdimodeller 

 

Engelske Royal Institution of Chartered Surveyors (forkortet “RICS”) er en af de førende 

organisationer inden for behandling. Værdiansættelses standarder inden for RICS er normalt refereret 

til som “the Red Book”. RICS har lavet klare standarder ved brug af blandt DCF-modellen til brug for 

valuarer der bliver registreret medlem af RICS. Man vil ofte se at ledelsens brug af anvendte eksperter 

vil være både RICS certificeret, og samtidig også følge standarderne angivet i “the Red Book”. 

Ligesom der er også er mange værdiansættelser som følger de generelle standarder angivet i “the Blue 

Book” som er angivet af The European Group of Valuers’ Associations (forkortet “TEGoVa”). 

Dagsværdien opgøres efter bestemmelserne i IFRS 13, da disse også er gældende under 

årsregnskabsloven “The price that would be received to sell an asset…. in an orderly transaction 

between market participants at the measurement date”30. Dagsværdi bliver opgjort for selvstændige 

ejendomme, der vil som følge heraf ikke være tale om portefølje præmie. Dagsværdien opgøres ud fra 

“highest and best use” konceptet, hvilket vil betragtes som maksimal udnyttelse ud fra, hvad der 

økonomisk er muligt samt er indenfor de gældende regler. Herudover vil det være baseret på hvad den 

gennemsnitlige markedsdeltager vil gøre med aktivitet og er ofte ikke nødvendigvis være baseret på 

den nuværende anvendelse. 

 

Virksomheder kan frit vælge mellem at præsentere investeringsejendommen efter henholdsvis 

kostpris med fradrag for akkumulerede af- og nedskrivninger eller løbende regulere denne til 

 
29 PwC Regnskabshåndbog 2021, side 214 
30 Kilde: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-

bog%202016%20IFRS%2013.pdf - anvendt d. 30-04-2021 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IFRS%2013.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/64344%20Deloitte%20IFRS-bog%202016%20IFRS%2013.pdf
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dagsværdi. Såfremt virksomheden vælger at indregne på baggrund af kostpris, anses det som være i 

strid mod den værdibaserede regnskabsaflæggelse, men vil være i overensstemmelse med en “cost-

benefit” betragtning, da det endvidere vil medføre lavere omkostninger for virksomheden at 

udarbejde. Nedenfor fokuseres der på de forskellige dagsværdi metoder, for at give et mere retvisende 

billede ud fra den værdibaserede regnskabsaflæggelse, og samtidig ville dette være det foretrukne 

valg ud fra IAS 40. 

 

Årsregnskabsloven indeholder ikke specifikke krav eller foretrukne metoder til fastsættelse af 

investeringsejendomme eller materielle anlægsaktiver. Det er derfor op til ledelsen at fastlægge den 

model der på sin bedste vis afspejler markedsværdien og dermed giver det mest retvisende billede i 

den eksterne årsrapport. Dagsværdien af ejendomme kan tage udgangspunkt i blandt andet 

“Discounted Cash Flow-modellen” (forkortes med “DCF”) eller “den afkastbaserede model”. IAS 40 

anser dagsværdien som værende markedsværdien på balancedagen.  

 

Der bliver i begge tilfælde taget udgangspunkt i forrentningskrav eller afkastkrav, og dette er et 

udtryk for det afkast der vil kompensere risici for investorerne. Det vil for ejendomme indeholde en 

risikofri rente, tillæg for de markedsmæssige risici og tillæg for de specifikke risici der vil indgår i 

dette. Afkastkravet bliver løbende revurderet af markeds eksperter, hvor der bliver udgivet 

kvartalsmæssige rapporter, hvor afkastkravet, markedsleje og forventning til fremtidens afkastkrav vil 

være afspejlet. Et eksempel på disse markedsrapporter kan være Colliers eller EDC’s 

kvartalsrapporter. 

 

Der bør i overvejelserne omkring afkastkravet for investeringsejendomme indgå dels den risikofrie 

rente, altså et afkast man ville have fået uden pålagt risici. Et eksempel her ville være den danske 

statsobligation, hvor man oplever at der her er et meget stabilt afkast (næsten) uden risici forbundet 

hermed. Der bør ligeledes også fastsættes dels en markedsmæssig risici, der ikke kan påvirkes af 

investor eller øvrige markedsdeltagere, men kan indeholde alt fra processor på markedet til lovgivning 

mv. Det er ligeledes også her at strukturelle ændringer, fremtidige lejeindtægter, beliggenhed mv. 

bliver pålagt inkluderet et tillæg for de specifikke risici, som sagt på en anden måde vil være risici 

forbundet med den enkelte ejendom, som ledelsen/ejerne har mulighed for at influere.  

 

DCF-modellen tager udgangspunkt i en diskonteret pengestrøm, altså kapitalværdier. DCF-modellen 

er således en betegnelse for en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel og vil opgøres som 

tilbagediskonteret værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme. Der vil i forbindelse med 

opgørelsen af værdien blive opdelt i 2 forskellige budgetter for ejendomme hhv. budgetperiode og en 

terminalperiode. Budgetperioden er ikke fastlagt, og vil være forskellig alt efter hvor lang en 
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tidshorisont der anvendes til fastlæggelse af budgetperioden. Terminalperioden vil være dækkende for 

fremtidig frie pengestrømme efter budgetperioden. Nutidsværdien i budgetperioden “forventede frie 

cash flow” tilbagediskonteres med den estimerede WACC. Beregningen af nutidsværdien i 

terminalperioden vil tage udgangspunkt i forventede frie pengestrømme i terminalperioden der 

tilbagediskonteres med estimerede WACC. En summering herefter vil derfor være et udtryk for 

virksomhedens værdi eksklusiv ikke-driftsmæssige aktiver.  

 

Ved den afkastbaserede model/normalindtjeningsmodellen opgøres værdien med udgangspunkt i 

ejendommens forventede driftsafkast (afkast før renter) og et forrentningskrav (afkastkrav), der 

fastsættes ud fra det generelle renteniveau samt individuelle forhold for den respektive ejendom.  

Beregningen tager udgangspunkt i ejendommens budget for det kommende år. Forskellen er derfor 

primært tidshorisonten for budgetperioden, herudover er beregningsmetoden forskellig, i og med der 

ikke tilbagediskonteres noget. Der vil således være tale om et input der hedder normaliseret 

driftsresultat, da det forventet driftsafkast burde være stabilt over en årrække, samt ejendommens 

afkastkrav.  Efter opgørelse af disse i forhold til normalindtjeningsmetode skal der således tages højde 

for indtægter og omkostninger, der ikke måtte være en del af det normaliserede driftsresultat. 

Eksempler på disse efterfølgende reguleringer kunne blandt andet være fradrag for de omkostninger 

der forventes at være til tomgang, større vedligeholdelsesarbejde og investeringer, som ikke måtte 

være en bestanddel i det normaliserede driftsresultat og forretningen af deposita, som følge af renter 

på bankindestående mv. (altså det at holde på likviditet fra lejere). Høje reguleringer efter forventede 

driftsafkast/ normaliserede driftsresultat ville indikere at dette ikke var tilstrækkeligt normaliseret for 

ejendommen.  

 

Der indgår jf. lovbestemmelser i hhv. IAS 40 og IFRS 13 et hierarki, hvorved ejendommens værdi 

fastlægges ud fra:  

1. Ejendommen værdiansættes ud fra salgsværdien i et fungerende marked (pålidelig forventes 

størst ved denne), 

2. Ejendommen værdiansættes ud fra salgsværdien i et fungerende marked for enkelte 

bestanddele at aktiv sammensættes af, eller 

3. Ejendommen værdiansættes ud fra kapitalværdien, som beregnes ved hjælp af de anerkendte 

værdiansættelsesteknikker. (pålideligheden forventes at være stor, men stadig ikke med 

samme pålidelighed som de 2 foregående metoder) 

 

Ud fra hierarkiet vil man i praksis opleve at de 2 foretrukne metoder kan være meget besværlige at 

anvende, da der sjældent er tale om 2 så identiske ejendomme der kortvarigt forinden er solgt på et 

åbent frit marked. der kan således være mange forhold der adskiller de 2 respektive ejendomme fra alt 
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fra beliggenhed, stand mv. som har påvirkning på markedets pris. Det vil således i hovedparten af 

tilfælde ende ud med at man anvender metode 3. 

 

5.6 Delkonklusion – Regnskabsmæssig behandling 

5.6.1 Regnskabsmæssige behandling 

  

Investeringsejendomme bliver regnskabsmæssigt indregnet til dagsværdi jf. Årsregnskabsloven § 38, 

hvor denne løbende reguleres i resultatopgørelsen med positive og negative værdireguleringer. 

Ligeledes kan investeringsejendomme også indregnes efter de almindelige regler for måling af 

materielle anlægsaktiver. Investeringsejendomme kan således også vælges indregnet til kostpris med 

fradrag af af-og nedskrivninger, eller derimod indregne til dagsværdi efter reglerne i 

Årsregnskabsloven § 41. Indregningen efter § 41 vil medføre at virksomheden stadig foretager 

afskrivninger af ejendommen, og opskrivninger bindes på egenkapitalen. 

5.6.2 Informationsbehov 

 

Informationsbehovet hos investorerne vil bestå af beskrivelse af værdiansættelse teknikker der er 

anvendt, såfremt en given virksomhed vælger at indregne efter dagsværdi. Der vil ligeledes være 

centrale forudsætninger man anvender i input for dagsværdireguleringen, herunder afkastkrav, 

beliggende, ejendomstype, administrationsomkostninger mv. Der vil for selskaber i regnskabsklasse C 

ligeledes være et informationsbehov bestående af en anlægsnote i årsregnskabet. Ligesom selskaber i 

regnskabsklasse B, ligeledes bør overveje om informationsbehovet hos investorerne er 

sammenfaldende med en anlægsnote med centrale forudsætninger. Så på trods af at dette ikke er et 

formelt krav bør man alligevel overveje tilvælge enkelte bestemmelser fra en højere regnskabsklasse. 

Følsomhedsanalyse vil i samme ombæring også i hovedparten af tilfældene være relevant information 

at give læser, da der er høj grad af regnskabsmæssige skøn forbundet med dagsværdi af 

investeringsejendomme.  

5.7 Skattemæssige behandling 

 

“Indkomstbeskatningen af fast ejendom er kendetegnet ved, at der både er en løbende beskatning af 

ejendomsejeren i ejerperioden og en avancebeskatning ved afståelse af ejendommen 31”. Der bliver 

 
31 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 499 
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løbende foretaget beskatning af fast ejendom da lejeindtægter og øvrige indtægter indgår i opgørelsen 

af skattepligtig indkomst. Indkomstbeskatning tager udgangspunkt i “Lov om indkomst- og 

formueskat til staten (forkortet “SL”) § 4.32 

 

Det er vigtigt at der i skatten fastlægges, hvorvidt der er tale om en næringsejendom. Næring ved køb 

og salg af ejendom, vurderes ud fra hensigten ved erhvervelse og kontinuiteten af salgene. Såfremt der 

er tale om en ejendom med næring er der fradrag ved tab i forbindelse med salg af fast ejendom i 

andre indkomster, dette medfører derfor at der ikke er kildeartsbegrænsning. Dem der ville være 

underlagt næring og dermed beskatning som næringsejendomme vil være ejendomsmæglere og 

ejendomshandlere (selv om de sædvanligvis kun formidler, men enkelte handler for egen regning) En 

anden oplagt ejendomshandler, der vil anses som næringsejendomme vil være bygnings 

håndværksmestre, der udføre entreprise på grunde og bygning de selv køber, for senere at videresælge 

efter istandsættelse/forbedringsarbejde.  

 

Dette forårsager en situationen hvor renteloft og EBITDA-reglen ikke finder anvendelse på renter mv. 

med tilknytning til næringsejendomme. Såfremt der ikke er næring, vil der være tale om et 

kildeartsbegrænset tab, der vil således kun være fradrag for tab ved salg af fast ejendom i andre 

gevinster ved salg af fast ejendom. Renteloft og EBITDA-reglen finder således anvendelse. 

 

Såfremt man sælger en ejendom, skal man have fastlagt hvorledes der er tale om tab eller en avance. 

Hvis der er tale om næringsejendomme, som beskrevet ovenover, vil der jf. SL § 4 være tale om en 

skattepligt ved avance, imens vil eventuelle tab være fradragsberettiget. Såfremt der ikke er tale om en 

næringsejendom vil det derimod være bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningsloven der 

dikterer hvorledes en avance eller tab vil indgå ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og som 

følge heraf kan fremføres som et kildeartsbegrænset tab33.  

 

Der har historisk ikke altid været beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, 

skattefriheden er siden begyndelsen af anden verdenskrig blevet indskrænket væsentligt. Det var i 

1960 at gevinster ved overdragelse af fast ejendom blev henført til beskatning som særlig indkomst34. 

Loven om særlig indkomst blev ophævet med virkning fra regnskabsåret 1996, og herefter blev disse 

love overført til de særlige avancebeskatningslove, ligningslove og afskrivningslove35. 

 
32 Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149#P4  
33 Lærebog om indkomstskat, side 500 
34 Lærebog om indkomstskat, side 159 
35 Lærebog om indkomstskat, side 159 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149#P4
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5.7.1 Ejendomsavancebeskatning  

 

Ejendomsavancer beskattes ud fra ejendomsbeskatningsloven som kapitalindkomst. Såfremt der ikke 

skal ske beskatning efter næring, som beskrevet ovenfor, eller der ikke er tale om førstegangsafståelse 

af visse ejerlejligheder, vil der skulle ske beskatning af fortjeneste og tab efter gældende regler i 

ejendomsavancebeskatningsloven. For afskrivningsberettigede bygninger skal der i denne forbindelse 

foretages opgørelse af genvundne afskrivninger eller tab i overensstemmelse med Afskrivningsloven 

§ 21. De skattemæssige afskrivninger skal være med til at sikre fradrag for den værdiforringelse en 

bygning er udsat for i forbindelse med den erhvervsmæssige anvendelse. Der skal derfor i forbindelse 

med afståelsen af ejendommen opgøres hvorledes de skattemæssige afskrivninger har været passende 

i forhold til den faktiske værdiforringelse, det er således først herefter man finder ud af om der er tale 

om genvundne afskrivninger (såfremt de skattemæssige afskrivninger har været for store) eller der 

derimod skal opgøres et tab efter afskrivningslovens regler (såfremt de skattemæssige afskrivninger 

har været for små)36.  

 

Da der selvfølgelig ikke kan opnås skattemæssigt fradrag for samme udgift to gange, skal der derfor 

reguleres i anskaffelsessummen, der skal indgå i den endelige opgørelse af ejendomsavancen efter 

Ejendomsbeskatningsloven for ikke at have fradraget et tab af afskrivninger i overensstemmelse med 

ovennævnte beskrivelse. Efter opgørelsen af avancen, er næste skridt så at sikre at den skatteplige 

ikke er fritaget for beskatnings efter den såkaldte parcelhusregel eller ekpropriationsfritagelse. Der 

afgrænses fra at der er tale om skattefritagelse, hvorfor vi ikke beskriver denne yderligere. 

 

Grundprincipperne, der er yderligere beskrevet i Ejendomsbeskatningslovens § 4, stk. 1, er at 

fortjeneste og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessum (salgspris) og en anskaffelsessum 

(købspris), der skal være omregnet til kapitalværdi (Ejendomsbeskatningsloven § 4, stk. 2). 

Det kan herudover nævnes at der i henhold til Ejendomsbeskatningslovens § 4, stk. 3, fremgår at 

solgte ejendomme som er erhvervet før den 19. maj 1993, skal den skattemæssige anskaffelsessum 

opgøres ud fra ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % eller ejendomsværdien pr. 

1. januar 1993 med et tillæg på 10 % og med et tillæg opgjort som halvdelen af af forskellen mellem 

denne værdi og ejendomsværdien pr. 1 januar 1996. Årsagen til netop denne dato 19. maj 1993, er at 

der med virkning fra denne dato, indtrådte en skærpelse af beskatningen, som følge af at fortjeneste på 

ejendomme med mere end 7 års ejertid, blev inddraget under beskatningen. Til sikring af, at der på 

daværende tidspunkt blev beskattet af endnu ikke realiserede værdistigninger, blev overgangsreglen, 

 
36 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 527 
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som benævnt i Ejendomsbeskatningslovens § 4, stk. 3 fastsat37. Ligesom Ejendomsbeskatningsloven § 

4 A, giver den skattepligtige mulighed for at omregne den faktiske kontantomregnede 

anskaffelsessum fra anskaffelsesåret (fra 1975 til 1993), reguleringen tager udgangspunkt i angivne 

reguleringsprocenter, der er givet af denne lovbestemmelse.  

 

For ejendomme som er erhvervet efter 1993, følger disse den førnævnte Ejendomsbeskatningsloven § 

4, stk. 2. Der anvendes i denne forbindelse kapitalværdien som svarer til faktiske anskaffelsessum. 

Denne opgørelse vil typisk tage udgangspunkt i den følgende overdragelsesaftales aftalte pris. Der 

skal i henhold til lovbestemmelserne anvendes kapitalværdi, og dermed omregnes den til 

kontantværdi ved at lægge den kontante del af anskaffelsessummen (der skal medregnes 

omkostninger ved ejendommens køb, herunder advokatomkostninger samt omkostninger til revisor) 

sammen med kursværdien af ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet38. 

Anskaffelsessummen forhøjes løbende med et tillæg på 10.000 kr. for hvert indkomstår den 

skattepligtige har ejet ejendommen, dette kan endvidere kun tages fra 1993, fra de ejendomme som er 

efter inden den angivne dato i henhold til Ejendomsbeskatningslovens § 4, stk. 3. Dette tillæg kan 

endvidere ikke pålægges i afståelsesåret (salgsåret), med mindre at dette er samme år som 

ejendommen er anskaffet. Sælges en del af ejendommen, vil der tages udgangspunkt i en 

fordelingsnøgle af tillægget ud fra anskaffelsessum, men for den solgte del, mod anskaffelsessum for 

hele ejendommen. Anskaffelsessummen forhøjes ligeledes også med udgifterne der har været løbende 

til forbedring og vedligeholdes, såfremt disse overstiger 10.000 kr. Der gælder i denne forbindelse 

samme afgrænsning som ovennævnte tillæg, således kun være udgifter efter 1993 der forhøjes med. 

Det skal endvidere understreges at udgifter der er taget fradrag for i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst ikke kan medtages. 

 

I henhold til Ejendomsbeskatningslovens § 5, stk. 4 nedsættes anskaffelsessummen med en række 

beløbsstørrelser som f.eks. ikke genvundne bygningsafskrivninger, tabsfradrag ved afståelse, 

nedrivning eller skade forringelse af ejendommens bygninger39. Det gælder ligeledes her, som nævnt 

tidligere i forhold til udgifterne, at fradrag der allerede har taget i opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, ikke medtages i opgørelsen af anskaffelsessummen. Såfremt der er konstateret en 

fortjeneste ved salg af ejendomme og der samlet set medføres beskatningen, kan denne udskydes, 

såfremt der erhverves et tilsvarende gode.  

 

 
37 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 542 
38 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 542 
39 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 543 
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Efter dels anskaffelsessum (købssum) og afståelsessum (salgssum) er defineret, i henhold til 

ovenstående, skal der skattemæssigt foretages opgørelse af fortjenesten, som vil være forskellen 

mellem de definerede anskaffelsessummer og afståelsessummer. Den endelige fortjeneste vil som 

udgangspunkt medregnes fuldt ud i beskatning, gennem indkomstopgørelse i overensstemmelse med 

Ejendomsbeskatningsloven § 6, stk. 1. Der vil være ejendomme der kan være omfattet af 

vurderingsloven § 33, stk. 1, 5 eller 7, som opnår et særlig ejerboligfradrag, der løbende reguleres ud 

fra grundbeløb (314.000 kr. for 2021)40. 

 

Ligeledes kan vurderingen, der er foretaget efter Ejendomsvurderingsloven, vil det være ejendomme 

der ligeledes vil være omfattet af Ejendomsvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 2 og 3 samt 

Ejendomsvurderingslovens § 35 styk 1, der vil være berettiget til dette bundfradrag. Principperne der 

anvendes ved tab, er de samme som ved fortjeneste, og tab hertil vil derfor været kildeartsbegrænsede 

jf. Ejendomsbeskatningslovens § 6, stk. 3-6. Tab kan derfor ikke fradrages i anden indkomst, 

heriblandt genvundne afskrivninger på fast ejendom. Endvidere er der mulighed for modregning 

såfremt der i indkomståret ligeledes har været opgjort avance ved afståelse af egen ejendom, der 

ligeledes også er omfattet af Ejendomsavancebeskatningslovens bestemmelser. Såfremt der ikke er 

mulighed for at modregne tab ved afståelse på en ejendom i fortjeneste på en anden solgt ejendom i 

indkomståret, der ligeledes er omfattet af Ejendomsavancebeskatningsloven, vil der være mulighed 

for at fremføre tabet i efterfølgende indkomstår. En opgjort avance kan dermed indgå i ikke 

tidsbegrænset horisont, hvor denne kan anvendes i tilfælde af at der et indkomstår er afstået en 

ejendom med fortjeneste41. 

 

I forbindelse med overdragelse af en ejendom skal denne ske til handelsværdi på markedsvilkår. 

Såfremt ejendommen ikke overdrages på markedsvilkår, skal overdragelsesprisen hvad enten denne er 

lavere eller højere end på markedsvilkår, skal denne beskattes som maskeret udlodning.  

 

Der foretages skattemæssige afskrivninger på baggrund af den oprindelige kontantomregnede 

anskaffelsessum efter Afskrivningsloven §4542, denne vil således ikke være påvirket af 

regnskabsmæssige reguleringer til dagsværdi, og i denne forbindelse vil der opstå forskelle tilsvarende 

hermed. Dette gælder for alle bygninger der er afskrivningsberettiget efter Afskrivningslovens § 14 

samt Afskrivningslovens § 15, stk. 1 og 2, hvor satsen reguleres i henhold til Afskrivningsloven § 17, 

stk. 1. De skattemæssige afskrivninger er tilsvarende en årlig afskrivningssats på 4%. 

 
40 Kilde: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-

lovgivningen/ejendomsavancebeskatningsloven/ - Anvendt d. 15-04-2021 
41 Kilde: Lærebog om indkomstskat, side 545 
42 Kilde: https://danskelove.dk/afskrivningsloven - Anvendt d. 15-04-2021 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/ejendomsavancebeskatningsloven/
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/ejendomsavancebeskatningsloven/
https://danskelove.dk/afskrivningsloven
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De skattemæssige afskrivninger er endvidere noget man selv kan fastsætte, og vil være alt mellem 0-

4% for bygningen. Det er endvidere værd at bemærke at der ikke kan foretages afskrivninger på 

bygninger der anvendes til kontor. 

 

Rentefradragsbegrænsning (“EBITDA-begrænsning”) er særligt relevant at have for øje, når der tales 

om ejendomsselskaber, da der typisk her vil være et stort kapitalbehov i forbindelse med anskaffelse 

af ejendomme. Denne finansiering skal hentes et sted fra, og kan være videregivet fra eksempelvis en 

investeringsfond i udlandet. Reglen medfører, at selskaber ikke har fradrag for renter af gæld, som 

overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver ganget med standardrente. 

 

Det er relevant i denne sammenhæng at regeringen har lavet et udspil vedrørende lagerbeskatning af 

selskabers ejendomme. Der fremgår af udspillet at selskaber, der investerer i ejendomme årligt 

beskattes af deres gevinster. Udspillet lægger derfor op til en løbende beskatningsform af 

værdistigninger på selskabets ejendomme som tager udgangspunkt i et lagerprincip.43 Det vil altså 

medføre ene situation hvor man hvert år fastsætter hvorledes der er tale om en værdistigning eller fald 

på ejendommen, som vil betyde at denne indtræder i den løbende beskatning. 

 

Lagerbeskatningen medfører derfor at beskatningen bliver baseret på forskelle mellem ejendommens 

værdi ved påbegyndelse af indkomståret (primo) i forhold til ejendommens værdi i slutningen af 

indkomståret (ultimo). Det vil således medføre en beskatning af urealiserede værdistigninger og 

værdifald.  

 

Som følge af denne kildeartsbestemte overvejelse vil man for ejendomsselskaber med en ejendom, 

ofte se at der vil være tale om frasalg af ejendom. Som følge heraf skal der overvejes, hvis forskellen 

mellem den regnskabsmæssig værdi og skattemæssige værdi medfører et skatteaktiv, om dette ikke 

bør nedskrives til 0, da man ved frasalg af sin ejendom ikke kan fradrage tabet i anden indkomst.  

5.8 Delkonklusion – Skattemæssig behandling af 

investeringsejendomme 

 

De nugældende regler vil således være at ikke-næringsskattepligtige selskabet kan ved salg af en 

ejendom beskattes efter henholdsvis Afskrivningsloven samt Ejendomsavancebeskatningsloven. 

Afskrivningsloven har til formål at identificerer hvorledes der løbende har været afskrevet “for meget 

eller for lidt” på det der skattemæssigt anses som afskrivningsberettiget bygninger. 

 
43 Kilde: https://bm.dk/media/15057/aftaletekst-tidlig-pension.pdf - Anvendt d. 15-04-2021 

https://bm.dk/media/15057/aftaletekst-tidlig-pension.pdf
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Ejendomsavancebeskatningslovens formål i denne henseende vil være at opgøre om virksomheden 

ender med at have haft en fortjeneste eller tab på frasalg af ejendommen i forhold til 

anskaffelsessummen, fortjeneste vil som følge heraf blive betragtet som skattepligtige, hvor tab vil 

være fradragsberettiget, men kun i fortjeneste på andre ejendommen, da der her er tale om 

kildeartsbegrænsninger. Der er i Ejendomsavancebeskatningsloven indeholdt regler der medvirker et 

samspil mellem afskrivningsloven.  

 

Nærigsplitige selskaber beskattes også af fortjeneste eller tab ved salg af næringsejendommen, 

beskatningsformen her er desuden ud fra ene samlet opgørelse af forskellen mellem salgssummen og 

ejendommens skattemæssigt nedskrevne værdi. Såfremt denne opgørelse medfører et tab vil der 

således være tale om et fradragsberettiget tab i selskabets anden indkomst, da der ikke er 

kildeartsbegrænsning hertil. Det medfører samtidig en situation hvor ejendomsavancebeskatningen 

ikke finder anvendelse. 

 

Det altafgørende for begge selskaber vil være at der først bliver opgjort beskatning ved salg af 

ejendomme, da de her følger realisationsprincippet. 

6. Analyse 

6.1 Analyse af COVID-19’s påvirkning på værdiansættelsen af 

investeringsejendomme 

 

Indeværende afsnit, har til formål at analysere COVID-19’s påvirkning på værdiansættelse af 

investeringsejendomme. Analysen har først og fremmest til formål at analysere udviklingen på 

ejendomsmarkedet, for at identificere en mulig COVID-19 påvirkning på ejendomsmarkedet. Det er 

forfatternes tese, at hvis det generelle marked er påvirket, så vil dette afspejles af værdiansættelsen af 

de enkelte ejendomme.  

 

Der foretages herefter en analyse af de foretagne dagsværdireguleringer af investeringsejendomme i 

de 5 udvalgte selskabers årsrapporter. Ovenstående redegørelsesafsnit og teorigrundlaget ligger til 

grund for analysen. De anvendte afkastkrav i årsrapporterne, sammenholdes med de opgjorte 

afkastkrav fra markedsrapportern “Markedsupdate PULS”44, fra det anerkendte mæglerfirma Colliers, 

som hvert kvartal udgiver markedsrapporten. Markedsrapporten er en gennemgående analyse af 

 
44 Colliers International Danmark A/S’s markedsrapport “Markedsupdate PULS”. 
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markedet og vurderinger af afkastkrav fordelt på ejendomstyper, geografi mv.  Formålet med analysen 

er at sammenholde udviklingen i markedet, med udviklingen i dagsværdireguleringerne i de 5 

udvalgte årsrapporter.  

6.1.1 Udvikling i det danske ejendomsmarked 

Det danske ejendomsmarked har de seneste år oplevet stor værditilvækst. I midten af 2000’erne steg 

priserne på ejerboliger usædvanligt kraftigt. De store prisstigninger under opsvinget kan tilskyndes til 

en markant stigning i boligbyggeriet. Dette har medført at ejendomsudviklere og investorer har 

påvirket prisniveauet og ejendomsinvesteringer er steget siden. Priserne på ejendomsmarkedet er, som 

alt andet, påvirket af udbud og efterspørgsel. En af hovedårsagerne bag prisstigninger på det danske 

ejendomsmarked, kan primært henføres til demografien. Udviklingen i demografien understøttes af 

Dansk Industri’s rapport “Vækst og velstand i Danmark”45, som beskriver at flere danskere fortsat 

søger mod byerne i stedet for landet. Efterspørgslen er, som følge heraf, steget i de største danske 

byer.  

 

Hvis man gennemgår statistikken på solgte ejendomme i hele landet, siden 2009, er antallet af solgte 

ejendomme steget årligt efter finanskrisen. I 2020 er antallet endvidere steget, på trods af at COVID-

19 har gjort sit indtog på verdensøkonomien, hvilket er illustreret i nedenstående graf. 

 

Figur 1, forfatternes egen tilvirkning. Datakilde: Statistikbanken EJ13 - Ejendomssalg efter nøgletal, region, 

ejendomskategori og tid.  

 
45 Vækst og velstand i Danmark - Dansk Industri, 2018. Kilde: https://www.danskindustri.dk/politik-og-

analyser/di-mener/danskoekonomi/danmark-i-vakst/, anvendt d. 14-04-2021  

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/danskoekonomi/danmark-i-vakst/
https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/danskoekonomi/danmark-i-vakst/
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Som det fremgår af grafen, runder antallet af solgte ejendomme i Danmark 8.000 på en enkelt måned, 

hvilket ikke er sket siden før finanskrisen. Det kan af den grund konkluderes, på baggrund af 

ovenstående graf, at efterspørgslen ikke i særlig grad er påvirket af COVID-19. Nordicals, som er et 

anerkendt mæglerfirma, beskriver i en artikel46, at efterspørgslen på ejendomme er steget under 

COVID-19, som følge af at investorer søger mod boligmarkedet i krisetider, som er mindre volatilt 

end aktiemarkedet. Dette kan henføres til stabile lejeindtægter, som resulterer i et solidt alternativ til 

eksempelvis aktiemarkedet. Ud fra en DCF-betragtning47, som redegjort for tidligere, er 

lejeindtægterne af den grund ikke påvirket, hvorfor værdiansættelsen af ejendomme vil forblive på 

dette niveau. Der er naturligvis andre faktorer der spiller ind i værdiansættelsen, hvilket afhandlingen 

belyser senere. 

 

Denne antagelse underbygges af antallet af husstande i Københavns Kommune siden 2008, hvilket er 

illustreret i nedenstående graf. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stigende efterspørgsel efter boliger vil på sigt, alt andet lige, betyde at huslejen kan sættes op i 

lejeboligerne. Men hvordan har priserne på det danske marked egentligt udviklet sig og er der 

tendenser på en egentlig COVID-19 påvirkning i prisen? Nedenstående graf beskriver udviklingen i 

salgspriser (i 1000 kr.) for alle solgte ejendomme på det danske marked i perioden 1. januar 2008 til 

 
46 Efterspørgslen på boligejendomme  er steget under COVID-19, af Nordicals d. 09-06-2020. Kilde: 

https://nordicals.dk/om-nordicals/nyheder/efterspoergslen-paa-boligejendomme-er-steget-under-covid-19/, 

anvendt d. 14-04-2021  
47 Reference til afsnit 5.5 i indeværende afhandling 

Figur 2, forfatternes egen tilvirkning. Datakilde: Statistikbanken FAM55N - Husstande 1. januar efter 

område og tid. 

https://nordicals.dk/om-nordicals/nyheder/efterspoergslen-paa-boligejendomme-er-steget-under-covid-19/
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31. december 2020. Grafen tager ikke højde for erhvervsbygninger eller mere centralt beliggende 

ejendomme og være “high-end”, hvor der kan forekomme endnu højere værdistigninger. 

Nedenstående graf er derfor ikke nødvendigvis repræsentativt for den type af ejendomme, som 

præsenteres som værende investeringsejendomme, men grafen giver et repræsentativt billede af den 

generelle udvikling på det danske ejendomsmarked.  

 

 

Figur 3, forfatternes egen tilvirkning. Datakilde: Statistikbanken EJ13 - Ejendomssalg efter nøgletal, region, 

ejendomskategori og tid 

Som det fremgår af ovenstående graf, er gennemsnitspriserne på boligmarkedet steget fra ca. TDKK 

1.800 til ca. TDKK 2.600 i 2020, svarende til en stigning på omkring 44 pct, altså en stigning på 

omkring 3,6 pct. pr. Anno ud fra en lineær betragtning med udgangspunkt i 2008 lejeniveauet som 

anvendelsesgrundlag gennem perioden. Grafen tager et lille dyk i udgangen af 2020, da salget af 

sommerhuse midlertidigt har været stigende i foråret og har holdt hånden under branchen, hvilket ikke 

har været aktuelt i slutningen af 2020.  

 

Et stigende antal salg sammenholdt med et lavt udbud har fået priserne til stige48. Det nuværende lave 

renteniveau er med til at øge salget i Danmark. Hertil skal det også bemærkes, at Danmark længe har 

oplevet højkonjunktur og vækst, med lav ledighed og højere lønninger. Siden 2005, er lønnen steget 

med 42 pct.49 i 2020, medens nettoprisindekset er på niveau50. Det har med andre ord været muligt for 

 
48 Kilde: https://www.berlingske.dk/oekonomi/prisfesten-paa-boligmarkedet-fortsaetter-med-usaedvanlig-hoej, 

anvendt d. 14-04-2021 
49 Kilde: https://www.statistikbanken.dk/10326, anvendt d. 14-04-2021 
50 Kilde: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536, anvendt d. 14-04-2021 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/prisfesten-paa-boligmarkedet-fortsaetter-med-usaedvanlig-hoej
https://www.statistikbanken.dk/10326
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
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danskerne at investere i fast ejendom i perioden, grundet større disponible indkomster. Derudover er 

renteniveauet, som nævnt tidligere, historisk lavt for både private såvel erhvervsdrivende selskaber. 

CIBOR 3M renten er tæt på 0 pct. i 2020, hvorimod denne var nærmere 7 pct. i 200951, hvilket i 

praksis betyder, at låntager kan låne mere til samme pris, hvilket har medvirket til flere 

ejendomsinvesteringer. Danskernes tillid til realkreditinstitutter er genvundet siden finanskrisen. 

Realkreditrenterne er ikke nævneværdigt højere end før COVID-19, hvilket bidrager til at holde 

hånden under det danske ejendomsmarked. Rentestigningen i marts 2020 understreger dog, at der 

hurtigt kan ske rentestigninger i Danmark, hvor Finanstilsynet vurderer at dette eksempelvis kan 

udløses af en europæisk gældskrise. I Finanstilsynets pressemeddelelse “Risikobillede præget af 

udviklingen med COVID-19”52, forklares at den danske stat står overfor et lån i omegnen af 200 mia. 

kr., til at finansiere hjælpepakkerne, som vil trække i retning af højere statsrenter og dermed højere 

boligrenter. I værste tilfælde vil prisfald medføre tabt formue for ejendomsinvestorer, som kan være 

tvunget til frasalg af dets investeringsejendomme, og i værste fald kan det betyde teknisk insolvens 

hvilket medfører udfordringer med omlæggelse af lån og skift af realkreditudbyder.  

 

Efterspørgslen samt priserne på markedet, er umiddelbart ikke påvirket af COVID-19’s indtog på 

verdensøkonomien. Newsec peger på, at dette primært skyldes regeringens hjælpepakker, hvor der er 

holdt hånd under de danske virksomheder, og hvor der kan ansøges om kompensation for faste 

omkostninger, herunder husleje eksempelvis53. Boligmarkedet har vist sig at være kriseresistent, hvor 

andre segmenter, som eksempelvis detailsegmentet54, oplever en stor nedgang på baggrund af 

regionale nedlukninger og restriktioner.  

6.2 Delkonklusion 

Ejendomspriser har været stigende gennem flere år, som resultat af den generelle økonomiske 

situation i Danmark og det markante rentefald. Som følge af COVID-19 er der dog udsigt til 

generelle, men dog begrænsede, prisfald på markedet, med betydelige risici for ændring af afkastkrav 

samt stigende renter. Det kan dog konkluderes, at markedet ikke i særlig grad er påvirket af COVID-

19 og prisniveauet er tilbage som før COVID-19’s indtræden på verdensøkonomien. Krisen har især 

vist, at især boligmarkedet er krisekonsistent, hvor retailmarkedet er ramt i større grad. 

 

 
51 Kilde: https://www.jyskebank.dk/erhverv/erhvervsejendomme/rente-og-kursudvikling, anvendt d. 14-04-2021 
52 Kilde: https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2021/PM_Risikobillede_270121 , 

anvendt d. 14-04-2021 
53 Kilde: https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/dansk-okonomi/sadan-pavirker-coronavirus-

ejendomsmarkedet/ , anvendt d. 14-04-2021 
54 Kilde: https://www.colliers.com/da-dk/nyheder/2020-10-29-fokus-paa-de-sikre-investeringer , anvendt d. 14-

04-2021 

https://www.jyskebank.dk/erhverv/erhvervsejendomme/rente-og-kursudvikling
https://www.finanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/2021/PM_Risikobillede_270121
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/dansk-okonomi/sadan-pavirker-coronavirus-ejendomsmarkedet/
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/dansk-okonomi/sadan-pavirker-coronavirus-ejendomsmarkedet/
https://www.colliers.com/da-dk/nyheder/2020-10-29-fokus-paa-de-sikre-investeringer
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6.3 Udvikling i værdiansættelsen 

Som tidligere beskrevet i analysens indledning, er det forfatternes tese, at en mulig påvirkning på 

ejendomsmarkedet, som følge af COVID-19, også vil påvirke værdiansættelse af 

investeringsejendomme, som indregnes og måles til dagsværdi. Forrige siders analyse, konkluderede 

at ejendomsmarkedet ikke i særlig grad, er påvirket af COVID-19. Spørgsmålet er, om 

værdiansættelsen af investeringsejendomme har samme udviklingstendenser, i de 5 udvalgte 

årsrapporter? 

6.3.1 Udvalgte årsrapporter 

Nærværende afsnit har til formål at give en kort redegørelse for de udvalgte selskaber og deres 

årsrapporter, til senere analysebrug. De udvalgte selskaber fremgår af nedenstående tabel, hvor det 

fremgår at selskaber i 2020 har indregnet investeringsejendomme for en samlet regnskabsmæssig 

værdi på 4,5 mia. kr. Populationen anses på baggrund heraf at være repræsentativt for tendenserne på 

ejendomsmarkedet og derfor kan det danne grundlag for behandling af problemstillingen. Der er 

endvidere udvalgt 5 selskaber, som befinder sig på forskellige markeder, for at ramme en så bred del 

af markedet, som muligt.  

6.3.1.1 KLP Skelbækgade 3A ApS (pr. 31-12-2020)55 

Hovedaktivitet: 

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering inden for fast ejendom samt anden 

virksomhed, der står i forbindelse hermed. 

 

Ejerforhold: 

Selskabet er ejet 100 pct. af KLP Ejendomme A/S, som ultimativt er ejet af KLP Eindom AS som er 

en del af Kommunal Landspensjonskasse, som er Norges største pensionsselskab. 

 
55 KLP Skelbækgade 3A ApS, Årsrapport for 2020 

Tabel 1, forfatternes egen tilvirkning. Oversigt over de 5 udvalgte selskaber. 



Christian Dall Graasbøll Enemark og HD 2.del Hovedopgave 

Niclas Møller Esbensen CBS 10-05-2021

  
 

43 

 

Revisor: 

Selskabet er revideret af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og der er afgivet en blank 

revisionspåtegning. 

 

Generelle oplysninger: 

Årsrapporten for KLP Skelbækgade 3A ApS for 2020 er udarbejdet i regnskabsklasse B med tilvalg af 

enkelte regler i klasse C. Selskabet anvender en DCF-model til værdiansættelse af selskabets 

ejendom, som har en regnskabsmæssig værdi på TDKK 564.000. Selskabet udlejer 

investeringsejendommen til brug for Scandic Hotel i Kødbyen i København. 

6.3.1.2 Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS (pr. 30-09-2020)56 

Hovedaktivitet: 

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået af udlejning og administration af en dansk 

investeringsejendom. Ejendommen er beliggende på adressen: Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg, 

Danmark. 

 

Ejerforhold: 

Selskabet er ejet af Aberdeen Property Deninvest Alpha ApS som ultimativt er ejet af det 

luxembourgske selskab Aberdeen Property Nordic Finance Sweden S.à.r.l. 

 

Revisor: 

Selskabet er revideret af PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og der er afgivet en blank 

revisionspåtegning. 

 

Generelle oplysninger: 

Årsrapporten for Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS for 2020 er udarbejdet i regnskabsklasse 

B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Selskabet anvender en DCF-model til værdiansættelse af 

selskabets ejendom, som har en regnskabsmæssig værdi på TDKK 218.400. Selskabet udlejer 

kontorbygningen til diverse erhvervslejere. 

 

 

 

 

 
56 Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS, årsrapport for 2019/20 
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6.3.1.3 PFA Blue Star Ejendomme P/S (pr. 31-12-2020)57 

Hovedaktivitet: 

 

Selskabets formål er at investere, eje og drive erhvervsejendomme i Danmark, herunder foretage køb, 

salg og projektudvikling i forbindelse hermed. Dette sker enten direkte eller indirekte gennem 

erhvervelse af kapitalandele i andre virksomheder, herunder ejendomsfonde eller andre lignende 

virksomheder med hjemsted i Danmark. 

 

Ejerforhold: 

Selskabet er ultimativt ejet af PFA Pension. 

 

Revisor: 

Selskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og der er afgivet en blank 

revisionspåtegning. 

 

Generelle oplysninger: 

Årsrapporten for PFA Blue Star Ejendomme P/S for 2020 er udarbejdet efter regnskabsklasse C. 

Selskabet anvender en DCF-model til værdiansættelse af selskabets ejendomme, som har en 

regnskabsmæssig værdi på TDKK 1.419.025. Selskabet udlejer flere erhvervsejendomme. 

6.3.1.4 ATPPD Kgs. Nytorv A/S (31-12-2020)58 

Hovedaktivitet: 

Selskabets formål er at eje, udvikle, udleje og drive ejendommen matr.nr. 428, Øster Kvarter, 

København, beliggende Kongens Nytorv 13, 1050 København K. 

 

Ejerforhold: 

Selskabet er ultimativt ejet af Velliv, Pension & Livsforsikring A/S.  

 

Revisor: 

Selskabet er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og der er afgivet en blank 

revisionspåtegning. 

 

 

 

 
57 PFA Blue Star Ejendomme A/S, årsrapport for 2020 
58 ATPPD Kgs. Nytorv A/S, årsrapport for 2020 
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Generelle oplysninger: 

Årsrapporten for ATPPD Kgs. Nytorv A/S for 2020 er udarbejdet i regnskabsklasse C mellemstor. 

Selskabet anvender en DCF-model til værdiansættelse af selskabets ejendom, som har en 

regnskabsmæssig værdi på TDKK 2.168.589. Selskabet udlejer deres investeringsejendom til 

Magasin. 

6.3.1.5 Lærkevej 11 ApS (31-12-2020)59 

Hovedaktivitet: 

Selskabets formål er at købe og udvikle ejendommen Lærkevej 11, 2400 København NV samt anden 

investeringsvirksomhed. 

 

Ejerforhold: 

Selskabet er ultimativt ejet af Koncenton A/S og en lang række investorer.  

 

Revisor: 

Selskabet er revideret af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og der er afgivet en blank 

revisionspåtegning. 

 

Generelle oplysninger: 

Årsrapporten for Lærkevej 11 ApS for 2020 er udarbejdet i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte 

regler i klasse C. Selskabet anvender en afkastbaseret model til værdiansættelse af selskabets 

ejendom, som har en regnskabsmæssig værdi på TDKK 141.800. Selskabet udlejer deres 

investeringsejendom på Lærkevej i København NV. 

 

Som det fremgår af ovenstående, er der stor forskel på hvilke investeringsejendomme selskaberne 

driver, og hvilket formål ejendommen har. Fælles for alle selskaberne, er at investeringsejendommene 

indregnes til dagsværdi og har den hovedaktivitet, at drive investeringsejendom i og omkring 

København. Der er stor forskel på ejerforholdet af selskaberne og dermed også antallet af 

interessenter og regnskabslæsere, hvor Skelbækgade 3A ApS eksempelvis er ejet af et norsk 

pensionsselskab. Oplysningskravene kan af den grund variere selskaberne imellem, hvilket 

hovedsageligt kan henføres til antallet af interessenter. På trods af at der forekommer forskellige 

præsentationsbehov, gælder samme minimumskrav, hvilket inkluderer at der i regnskabet oplyses om 

værdiansættelsesmetode og -teknikker samt de væsentlige og centrale forudsætninger for opgørelsen 

af dagsværdien60. 

 
59 Lærkevej 11 ApS, årsrapport for 2020 
60 Årsregnskabsloven §53 og §58 a. 
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For selskabet Lærkevej 11 ApS, anvendes den afkastbaserede model, hvorimod de resterende 

selskaber anvender en DCF-model til opgørelse af dagsværdien på balancedagen. Den afkastbaserede 

model, er mere simpel i sin anvendelse, hvor der ikke vil kunne ske væsentlige ændringer til 

værdiansættelsen, såfremt der skulle forekomme ændringer til driften i selskabet. Regnskaberne er 

alle revideret af enten PwC, Deloitte eller BDO, som alle er en del af de største revisions- og 

rådgivningsselskaber i Danmark. Revisor har i alle tilfælde afgivet en blank revisionspåtegning, 

hvorfor data validiteten vurderes høj. På trods af forskelle mellem selskaberne vurderes de trods alt 

sammenlignelige, hvorfor disse anvendes til analysebrug. 

6.3.2 Analyse af værdireguleringer i de udvalgte selskaber 

 

Som konkluderet tidligere, har COVID-19 ikke haft en særlig indvirkning på ejendomsmarkedet i 

Danmark. Indeværende analyse har til formål at analysere hvorvidt værdiansættelsen af de udvalgte 

selskabers investeringsejendomme er påvirket af COVID-19. De udvalgte selskaber anvender, som 

beskrevet ovenfor, enten en afkastbaseret model eller en DCF-model til opgørelse af dagsværdien. 

Metoderne opgør værdien af driftsafkastet som ejendommen forventes at give fremadrettet i forhold 

til det afkastkrav der er for ejendommen61.  

 

På baggrund af data fra offentliggjorte regnskaber fra 2018, 19 og 20, er nedenstående graf opstillet. 

Grafen viser den procentvise andel af dagsværdireguleringen i forhold til den regnskabsmæssige 

værdi for det pågældende regnskabsår. Et decimal med negativt fortegn, vil være et udtryk for en 

negativ værdiforringelse. Investeringsejendommen er dermed, med andre ord, værdiansat til en lavere 

værdi end tidligere vurderet. 

 

 

 
61 Reference til afsnit 5.5 i afhandlingen 
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Det skal bemærkes at ovenstående graf ikke anvendes til konklusion af den reelle påvirkning af 

COVID-19 på det danske ejendomsmarked, da driftsaktiviteten samt andre lign. faktorer ikke er 

offentligt tilgængeligt for de pågældende virksomheder, men derimod til brug for de interne 

regnskaber. Ovenstående graf har dermed udelukkende til formål at illustrere tendensen på markedet 

og den pågældende branche, som virksomhedernes investeringsejendomme berører. Afhandlingen vil 

senere analysere disse tendenser, med det formål at identificere en mulig COVID-19 effekt på 

værdiansættelsen af investeringsejendommene i de førnævnte regnskaber. 

 

Som det fremgår af illustrationen, er den procentvise andel af værdireguleringen i selskaberne 

tilnærmelsesvis ens i regnskabsåret 2018. I regnskabsåret 2019 er der fortsat udelukkende tale om 

positive værdireguleringer i selskaberne, hvor især boligmarkedet, som er repræsenteret af Lærkevej 

11 ApS, oplever en stor værdiregulering på 25,7 mio. kr62. I regnskabsåret 2020 skifter tendensen med 

de positive værdireguleringer, hvor der udelukkende er tale om 2 selskaber med positive 

værdireguleringer, som befinder sig i brancherne for hhv. kontor og bolig. I 2020 findes den største 

procentuelle værdiregulering i KLP Skelbækgade 3A ApS, som befinder sig i hotelbranchen. 

Udsvingene i værdireguleringerne, kan skyldes flere faktorer og kan ikke direkte udledes ud fra 

selskabernes eksterne regnskaber. Selskaberne køber eksempelvis ejendomme, istandsætter og 

 
62 Lærkevej 11 ApS, årsrapport for 2019 

Figur 4, forfatternes egen tilvirkning. Oversigt over den procentuelle udvikling i årets værdigregulering af den 

regnskabsmæssige værdi af selskabernes investeringsejendomme. 
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udvikler for derefter at afhænde dem. Disse forhold, sammen med det anvendte afkastkrav, påvirker 

den samlede værdiregulering af selskabernes investeringsejendomme. 

6.3.2.1 Analyse af anvendte afkastkrav i årsrapporterne 

 

Som defineret tidligere, er driftsaktiviteten for investeringsejendommene ikke offentligtgjort, hvorfor 

første indikator på en reel COVID-19 påvirkning på værdiansættelsen vil fremgå af det anvendte 

afkastkrav63. Ser man på de anvendte afkastkrav i årsrapporterne, er der ikke overraskende anvendt 

forskellige afkastkrav, da markedet for ejendommene samt beliggenhederne er forskellige, hvilket er 

afspejlet af nedenstående graf.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkastkravet vil, ceteris paribus, falde i en periode med økonomisk højkonjunktur. Dette underbygges 

af at investorer vil forlange et lavere afkast af deres investering, grundet den generelt lavere risiko på 

investeringer. Afkastkravet er eksempelvis faldende for Lærkevej 11 ApS og PFA Blue Star 

Ejendomme P/S i perioden, hvilket er interessant i sammenligning med udviklingen i 

værdireguleringerne i procent. Her fremgår det, at disse 2 selskaber, er de eneste med positive 

værdireguleringer set over en 3-årig periode (2018-2020). Tilsvarende stiger afkastkravet i perioden 

for selskaberne med negative værdireguleringer i perioden. Udviklingen i afkastkravet har af den 

grund haft en indvirkning på værdiansættelsen af selskabets investeringsejendomme. Udviklingen i 

 
63 Reference til teoriafsnit 5.5 i afhandlingen 

Figur 5, forfatternes egen tilvirkning. Oversigt over de anvendte afkastkrav i årsrapportene, over 3 

regnskabsår. 
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afkastkravet for boligmarkedet, er fortsat påvirket positivt af urbaniseringen, som har medført større 

befolkningstilvækst i de større byer. Dette gør at den markedsmæssige risiko vil falde, som følge af 

minimering af risikoen for manglende lejeindtægter, på baggrund af den øgede efterspørgsel. 

Afhandlingen vil komme nærmere ind på faktorer som påvirker ovenstående udvikling, i et senere 

afsnit. 

 

Ser man isoleret på selskaberne og deres anvendte afkastkrav, anvendes det højeste afkastkrav af KLP 

Skelbækgade 3A ApS. Selskabet udlejer investeringsejendommen til Scandic Hotels i Kødbyen, som 

er behæftet med en større risiko, da hoteller typisk vil være så tilpassede til den enkelte lejer, at det 

umiddelbart vil være svært at genudleje efter endt lejekontrakt. Derudover kan faktorer som slid som 

følge af hoteldrift medføre lavere værdistigninger.  

6.3.2.2 Sammenligning af anvendte afkastkrav med markedsrapporter 

 

Indeværende afsnit har til formål at analysere det anvendte afkastkrav i årsrapporterne, som 

sammenholdes med markedsrapporten for 1. kvartal 2021 “Markedsupdate PULS”64 fra Colliers. 

Colliers International Danmark A/S er Danmarks største erhvervsmæglere, hvorfor de har dyb indsigt 

i handler på markedet. Som alternativ til Colliers, inddrages endvidere EDC’s markedsrapport fra Q1 

2021 “Market Update”65. EDC er Danmarks største ejendomsmæglerkæde66, hvorfor validiteten af 

deres undersøgelser vurderes høj. Markedsrapporterne er med til at give et billede på gældende 

afkastkrav. De skal dog ikke anses som det endelige resultat, men mere et pejlemærke, da de enkelte 

virksomheder stadig er nødt til at tage stilling til det enkelte afkastkrav for den pågældende ejendom.  

6.3.2.2.1 KLP Skelbækgade 3A P/S 

 

KLP Skelbækgade 3A P/S anvender i årsrapporten for 2020 et afkastkrav på 6,09 pct.67, til brug for 

værdiansættelsen af selskabets ejendom. Hverken Colliers International Danmark A/S eller EDC 

peger direkte på afkastkrav for hotelmarkedet. Det er dog forfatternes overbevisning, at retailmarkedet 

er det marked, hvor der forekommer størst sammenligningsgrundlag, grundet det konstante brug og 

dermed også slid, som opleves på retailmarkedet. Colliers angiver i markedsrapporten for Q1 2021, at 

det sekundære afkastkrav for København ligger på 5,7568 pct. Selskabets investeringsejendom, er 

 
64 Kilde: https://www.colliers.com/da-dk/research/2021-q1-colliers-puls-dk , anvendt d. 15-04-2021 
65 Kilde: https://www.edc.dk/erhverv/om-os/nyheder/seneste-publikationer/ , anvendt d. 15-04-2021 
66 Kilde: https://www.edc.dk/om-edc/, anvendt d. 15-04-2021 
67 KLP Skelbækgade 3A ApS, årsrapport for 2020 
68 Colliers International Danmark A/S, Markedsupdate PULS Q1 2021 

https://www.colliers.com/da-dk/research/2021-q1-colliers-puls-dk
https://www.edc.dk/erhverv/om-os/nyheder/seneste-publikationer/
https://www.edc.dk/om-edc/
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beliggende i Kødbyen og udlejes til Scandic Hotels69, hvorfor denne placering præsenteres som 

værende København. EDC peger derimod på et afkastkrav for retailmarkedet på 5,25 pct. Disse 

afkastkrav er, som nævnt tidligere, ikke direkte sammenlignelige. Det kan dog give et indblik i det 

anvendte afkastkrav, som ved første øjekast kan virke en smule konservativt.  

 

Hotelmarkedet er påvirket af grænselukninger, smittefrygt og generelle restriktioner har reduceret 

turismen generelt. Antallet af rejsende passagerer i Københavns Lufthavn er styrtdykket under 

COVID-1970. Derudover er kapacitetsudnyttelsen af hoteller i Region Hovedstaden faldet markant 

under COVID-19, hvilket er illustreret af nedenstående graf. 

Det må dermed antages, at selskabets driftsaktivitet er faldet under COVID-19, da hotelkapaciteten er 

faldet og Scandic’s indtjening. Dette er dog kun tilfældet, såfremt Scandic’s husleje er 

omsætningsbestemt, hvilket forværrer driftsaktiviteten i KLP Skelbækgade 3A ApS. Opgaven 

kommer senere ind på, hvad en sådan ændring i budgetperioden, vil ændre i selskabets 

værdiansættelse på baggrund af et opstillet regnestykke. 

 

Store fald i branchens nøgletal og stor usikkerhed på markedet har på kort sigt medført at flere 

investorer har trukket sig ud af markedet. Dette forklarer det højere afkastkrav, samt den negative 

værdiregulering i selskabet. Selskabet kan med andre ord ikke sælge investeringsejendomme til den 

regnskabsmæssige værdi i 2019, hvorfor denne er tilpasset investorernes forventninger fremadrettet. 

 
69 Kilde: https://www.klpejendomme.dk/kobenhavn/portefolje/hoteller/scandic-i-kodbyen, anvendt d. 16-04-

2021  
70 Kilde: https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536, anvendt d. 16-04-2021 

Figur 6, forfatternes egen tilvirkning. Datakilde: Statistikbanken HOTEL3 – Kapacitetsudnyttelse for hoteller i 

Region Hovedstaden.  

https://www.klpejendomme.dk/kobenhavn/portefolje/hoteller/scandic-i-kodbyen
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
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PwC har udgivet publikationen “COVID-19: Økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv”71, 

hvor det fremgår at andelen af den samlede egenkapital der er mistet som følge af COVID-19 udgør 

2,8 pct. af den samlede nominelle egenkapital for hoteller og overnatningsfaciliteter72. Den 

regnskabsmæssige effekt af COVID-19 er af den grund ikke særlig stor for hotelbranchen. Ser man 

derimod på figur 273 i publikationen, fremgår det at 36 pct. af selskaberne i branchen for hoteller og 

overnatningsfaciliteter, er udfordret på likviditeten. Der forekommer således en risiko for at KLP 

Skelbækgade 3A ApS’ lejer går konkurs som følge af manglende likviditet, hvilket vil påvirke 

driftsaktiviteten negativt for selskabet og dermed værdiansættelsen af investeringsejendommen. 

Publikationen peger også på, at det er de eksklusive hoteller som er hårdest ramt og som lider de 

største tab, hvilket skyldes den manglende turisme. Budgethotellerne klarer sig derimod bedre, hvilket 

skyldes at de fortsat oplever en del indenrigsrejsende, som eksempelvis håndværkeren som stadig har 

opgaver bl.a. hovedstadsområdet. Det kan af den grund konkluderes, at COVID-19 alt andet lige har 

medført en negativ værdiregulering af selskabets investeringsejendom og investeringsejendomme er 

af den grund blevet mindre værd. 

6.3.2.2.2 Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS 

 

Som angivet i selskabets årsrapport74, udlejer selskabet investeringsejendommen beliggende 

Vandtårnsvej 83B, 2860 Søborg. Selskabet oplyser endvidere, i note 4, at der er tale om en 

erhvervsejendom bestående af kontorudleje. Det anvendte afkastkrav i årsrapporten for 2019-20 er 

5,25 pct. Ejendommen er som bekendt beliggende i Søborg, som må ud fra markedsrapporterne 

defineres som København nord sekundært. Colliers angiver i deres markedsrapport, at afkastkravet for 

kontorejendomme i det sekundære segment i København nord, er 5,50 pct. hvorimod EDC angiver et 

afkastkrav på 6,00 pct. Selskabet har i 2020 oplevet en negativ værdiregulering på -0,02 pct., hvilket 

udgør en uvæsentlig del af den samlede regnskabsmæssige værdi på investeringsejendommen. Det 

lavere afkastkrav, kan eksempelvis indikere, at markedslejen er højere end markedslejen jf. 

markedsrapporten, hvilket taler for et lavere afkastkrav. Det er endvidere svære at definere præcis 

hvor skillelinjen går mellem primær og sekundær, hvilket er op til ledelsen og dets interessenter at 

definere.  

 

På baggrund af årets værdiregulering på -0,02 pct. vurderes det ikke at kontormarkedet i særlig grad 

er ramt af COVID-19. Hvis man ser på prognoserne fra henholdsvis EDC og Colliers, er der ingen 

 
71 Kilde: https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/covid-19-okonomiske-konsekvenser-dansk-erhvervsliv.pdf, 

anvendt d. 26-04-2021 
72 Kilde: COVID-19: Økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Side 1 figur 1.  
73 Kilde: COVID-19: Økonomiske konsekvenser for dansk erhvervsliv. Side 3 figur 2.  
74 Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS, årsrapport for 2019-20 

https://www.pwc.dk/da/publikationer/2020/covid-19-okonomiske-konsekvenser-dansk-erhvervsliv.pdf


Christian Dall Graasbøll Enemark og HD 2.del Hovedopgave 

Niclas Møller Esbensen CBS 10-05-2021

  
 

52 

 

indikationer af, at afkastkravet skulle ændre sig negativt, hvilket fremgår af de respektive 

markedsrapporter. Colliers beskriver i deres markedsrapport for Q4 202075, at kontormarkedet til dels 

er påvirket af et større fokus på hjemmearbejde. På trods af dette har nye afstandskrav betydet at der 

skal være mere plads på kontorerne, hvilket medfører et øget behov for kontorareal. På trods af denne 

usikkerhed, forventer hverken EDC eller Colliers at dette har effekt på afkastkravet fremadrettet, da 

der fortsat er massiv interesse for kontorejendomme. 

 

I fremtiden vil dette måske ændre sig, hvor COVID-19 vil kunne have en betydning for 

investeringsejendommene. I en undersøgelse, foretaget af Newsec, angiver 47 pct. af alle 

respondenter, at det er sværere at lede medarbejdere hjemmefra, på trods af anvendelse af Teams, 

Zoom, Skype mv.76. Dog mener 44 pct. af alle respondenter, at de forventer færre kvadratmeter i 

fremtiden og 34 pct. ønsker mere fleksibilitet i lejekontrakterne. De positive tendenser på markedet 

kan af den grund ændres i fremtiden, men det virker ikke til, at disse tendenser har gjort sit indtog på 

markedet endnu, og dermed værdiansættelsen af investeringsejendommen.  

6.3.2.2.3 PFA Blue Star Ejendomme P/S 

 

Som defineret i note 4 i selskabets årsrapport for 202077, er investeringsejendomme beliggende i 

København. Der er tale om kontorejendomme. Selskabet befinder sig af den grund i samme marked 

som Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS, men oplever i modsætning hertil, en positiv 

værdiregulering på 7 pct. i 2020. Det anvendte afkastkrav i årsrapporten er 4,9 pct. og dermed lavere 

end for Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS.  

 

Selskabet oplyser ikke nærmere om beliggenhed for sine ejendomme, hvorfor det antages at der er 

tale om ejendomme beliggende i det sekundære segment i København. I Colliers markedsrapporten, er 

det sekundære afkastkrav angivet til 4,50%, hvorimod den for EDC er angivet som 5,25 pct. Det 

anvendte afkastkrav ligger af den grund inden for spændet, hvorfor ledelsens skøn er på 

markedsniveau. For beskrivelse af COVID-19 påvirkningen på kontormarkedet og forventninger til 

fremtiden, henvises der til analyse af Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS. 

 

 

 
75 Kilde: https://www.colliers.com/da-dk/research/2020-q4-colliers-puls-dk, anvendt d. 16-04-2021 
76 Kilde: https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-kontorejendomme/undersogelse-kontormarkedet-i-

kolvandet-pa-covid-19/, anvendt d. 26-04-2021 
77 PFA Blue Star Ejendomme P/S, årsrapport for 2020 

https://www.colliers.com/da-dk/research/2020-q4-colliers-puls-dk
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-kontorejendomme/undersogelse-kontormarkedet-i-kolvandet-pa-covid-19/
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-kontorejendomme/undersogelse-kontormarkedet-i-kolvandet-pa-covid-19/
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6.3.2.2.4 ATPPD Kgs. Nytorv ApS 

 

ATPPD Kgs. Nytorv ejer og udlejer investeringsejendommen Magasin du Nord, som er et 

indkøbscenter i hjertet af København. Selskabet oplyser i årsrapporten for 202078, at der anvendes et 

afkastkrav på 4,25 pct i værdiansættelsen af ejendommen. Colliers beskriver i markedsrapporten for 

Q1 2021, at det sekundære afkastkrav for retail er 4,25 pct. hvorimod EDC angiver et afkastkrav på 

4,00 pct. Det anvendte afkastkrav ligger derimod inden for markedsniveauet.  

 

Selskabet oplever i 2020 en negativ værdiregulering på -3 pct., hvilket kunne antyde at selskabets 

driftsaktivitet er påvirket af COVID-19. Colliers beskriver i markedsrapporten for Q4 202079, at der 

ikke har været særlig investeringsaktivitet på retailmarkedet i løbet af 2020. COVID-19 

restriktionerne samt usikkerhed vedr. e-handlens større indtog på markedet, har haft en påvirkning på 

markedet. Hvis man ser på Magasin du Nord isoleret, har stormagasinet i flere omgange været 

nedlukket i 2020, som følge af regeringens restriktioner. Det må af den grund antages, at der 

forekommer en usikkerhed i selskabets budgetter og cash flow, hvilket påvirker værdiansættelsen af 

ejendommen. Ledelsen beskriver følgende i ledelsesberetningen i årsrapporten: 

 

“Konsekvenserne af COVID-19 medførte en væsentlig ændring i værdiansættelsen af selskabets 

investeringsejendom. Flere af selskabets lejere oplevede en voldsom nedgang i aktiviteten i 2020 og 

blev udfordret på huslejen, da omsætningen mere eller mindre forsvandt”80. 

 

Det kan af den grund konkluderes på baggrund af ovenstående, at værdiansættelser af 

investeringsejendomme på retailmarkedet til dels er påvirket af COVID-19. BNP-korrelationen er høj 

og af den grund nærmest én til én på markedet for retailejendomme. Værdiansættelsen styres indirekte 

af privatforbruget, som så ofte set før, sker under kriser. Da efterspørgslen efter bl.a. butikslokaler og 

hotelejendomme er drevet især af privatforbrug samt turisme, falder efterspørgslen betragteligt i en 

lavkonjunktur. Omvendt er efterspørgslen også betydeligt højere i en højkonjunktur. Newsec 

beskriver i deres analyse “Markedsudvikling inden for detailsegmentet 2020”81, at lejeniveauet på 

retailmarkedet er faldet med 2,5 pct. i 2020, hvilket de forventer vil falde yderligere i de kommende 

år. Dette har ligeledes en indvirkning på værdiansættelsen af selskabets investeringsejendom, da 

selskabet her vil opleve en lavere husleje og dermed et lavere driftsafkast. 

 
78 ATPPD Kgs. Nytorv ApS, årsrapport for 2020 
79 Kilde: https://www.colliers.com/da-dk/research/2020-q4-colliers-puls-dk, anvendt d. 16-04-2021 
80 ATPPD Kgs. Nytorv ApS, årsrapport for 2020. Side 5, afsnit 2, linje 1. 
81 Kilde: https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-detailejendomme/markedsudviklingen-inden-for-

detailsegmentet-2020/, anvendt d. 26-04-2021 

https://www.colliers.com/da-dk/research/2020-q4-colliers-puls-dk
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-detailejendomme/markedsudviklingen-inden-for-detailsegmentet-2020/
https://www.newsec.dk/indsigt/analyser/analyser-detailejendomme/markedsudviklingen-inden-for-detailsegmentet-2020/
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6.3.2.2.5 Lærkevej 11 ApS 

 

Lærkevej 11 ApS udlejer boligejendommen beliggende på Lærkevej 11 i Nordvest82. Selskabet 

oplyser i årsrapporten, at der anvendes et afkastkrav på 3,62 pct. I markedsrapporten for Colliers, er 

markedsafkastkravet 3,50 pct. hvor den i EDC’s markedsrapport er på 4,25 pct. for de sekundære 

beliggenheder. Selskabet anvender af den grund et afkastkrav som ligger mellem de 2 

markedsrapporter. 

 

Lærkevej 11 ApS er det selskab, af de 5 udvalgte selskaber, som i 2020 oplever den største positive 

procentuelle værdiregulering af dets ejendomme på 8 pct. Selskabets regnskabsmæssige værdi af 

ejendommen, er af den grund, illikvidt blevet mere værd, sammenholdt med 2019. Udviklingen inden 

for denne ejendom, afspejler af den grund den generelle udvikling på markedet, som tidligere 

analyseret. De danske husholdninger har under coronakrisen, vist sig at være utroligt velkonsolideret, 

hvilket underbygges af den store offentlige sektor, som holder hånden under privatøkonomien ved 

blandt andet at tilbyde store hjælpepakker.  

 

Colliers beskriver i deres markedsrapport for Q4 2020, at der er tegn på, at tidligere beskrevet 

urbanisering, vil udfases i mindre grad, som følge af at efterspørgslen efter mere plads til eksempelvis 

hjemmekontoret83. COVID-19 har af den grund påvirket den gængse opfattelse af, hvordan og hvor 

man skal bo. Dette har dog ikke haft betydning på værdiansættelsen af selskabets ejendom, da denne 

oplever en positiv værdiregulering i året. Investorer kigger fortsat mod København og Århus, da dette 

især under COVID-19, har været det sikre valg, grundet usikkerheden ved den generelle økonomiske 

påvirkning. 

 

Der skal bemærkes at selskabet anvender den afkastbaserede model, som i mindre grad tager højde for 

uro i omverdens forholdende. Der vil således ikke være uro at identificerer på kort sigt. 

6.4 Delkonklusion 

 

Det kan konkluderes på baggrund af ovenstående at enkelte markeder, inden for ejendomsbranchen, er 

påvirket af COVID-19. Ovenstående analyse tager, som beskrevet i indledningen, ikke udvikling i 

hele markedet, og er derfor kun et pejlemærke og en tendens inden for de pågældende markeder. Det 

vurderes dog, at dette er repræsentativt for markedet, hvorfor der konkluderes på baggrund heraf. 

 
82 Kilde: https://www.koncenton.com/projekter/koncenton-noerrebro-laerkevej-as/, anvendt d. 16-04-2021 
83 Kilde: Collier’s markedsrapport for Q4 2020 

https://www.koncenton.com/projekter/koncenton-noerrebro-laerkevej-as/
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Markederne for bolig- og kontor leje, som er afspejlet af selskaberne Lærkevej 11 ApS (bolig), 

Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS (kontor) og PFA Blue Star Ejendomme P/S (kontor), 

oplever over en 3-årig periode, positive værdireguleringer. Der forekommer af den grund ingen særlig 

COVID-19 påvirkning på disse markeder, hvilket skyldes en fortsat stigende urbanisering samt større 

fokus afstand på arbejdspladsen. Det kan på baggrund heraf konkluderes, at disse markeder, ikke i 

særlig grad, er påvirket af COVID-19.  

 

Det interessante er dog at se på markederne for hotel og retail udlejning. Disse markeder, som 

kommer til udtryk for selskaberne KLP Skelbækgade 3A ApS (hotel) og ATPPD Kgs. Nytorv A/S 

(retail), er særligt påvirket i 2020. Negative værdireguleringer er et udtryk for COVID-19’s 

indvirkning på markederne, som især er påvirket af den manglende turisme samt regeringens 

restriktioner. KLP Skelbækgade 3A ApS udlejer en hotelejendom til Scandic i Kødbyen på Vesterbro 

i København og oplever en negativ værdiregulering på -13 pct. af den regnskabsmæssige værdi af 

ejendommen. ATPPD Kgs. Nytorv A/S ejer og udlejer Magasin du Nord ejendommen, som har været 

nedlukket grundet regeringens restriktioner. Driftsafkastet for disse investeringsejendomme, har af 

den grund påvirket værdiansættelsesmetoderne og dermed den regnskabsmæssige værdi af 

ejendommene.  

 

Det kan af den grund konkluderes, at generelt er markedet for investeringsejendomme ikke i særlig 

grad påvirket af COVID-19, hvilket skyldes fremgang i markederne for bolig, kontor og fritidshuse, 

som opvejer de negative tendenser på markederne for hotel og retail. Værdiansættelsen af 

investeringsejendommene, i de 5 udvalgte årsrapporter, har af den grund ikke samme 

udviklingstendens, som den generelle udvikling på markedet.  

 

6.5 Analyse potentiel udvikling i DCF-modellen 

 

I de forrige sider, er COVID-19 påvirkningen på værdiansættelsen af 5 selskabers 

investeringsejendomme analyseret. Da analysen udelukkende tager udgangspunkt i offentliggjorte 

data i selskabernes eksterne årsrapporter, har det ikke været muligt at dykke ned i de respektive 

værdiansættelsesmodeller som selskaberne anvender og som ligger til grund for værdiansættelserne i 

årsrapporterne. Indeværende analyse har af den grund til formål at belyse hvilken effekt forskellige 

tiltag eller ændringer i markedsforhold vil have, på værdiansættelsen af en fiktiv ejendom opstillet i 

en DCF-model. Analysen af COVID-19’s påvirkning på værdiansættelsen af selskabernes ejendomme 

analyserer hvad COVID-19 har haft af effekt på værdiansættelsen, hvorimod indeværende analyse, 
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analyserer hvordan DCF-modellen konkret påvirkes ved ændringer til driftsafkast, markedsforhold 

mv. 

 

Der er redegjort for DCF-modellen tidligere der henvises derfor til beskrivelse heraf. Inputs er 

komprimeret til brug for at opstille en DCF-model, hvor der indsættes et potentielt worst-case scenarie 

samt et scenarie hvor der til stadighed er stabilitet på markedet. Det er i denne forbindelse analyseret 

med udgangspunkt i opstillet scenarie, hvilke følger COVID-19 kan have ud fra en standard DCF-

model i en situation, hvor inputs ikke er stabile i budgetperioden.  herudover vil effekten analyseres 

ved en afkastbaseret model og på baggrund heraf komme frem til hvilken worst-case effekt vil have 

på de anslået værdier i årsrapporten. Analysen vil blive foretaget på baggrund af et opstillet scenarie, 

da regnskabslæser som oftest ikke har mulighed for at danne sig et så konkret indblik i 

regnskabsmæssige tal og forventninger til fremtiden, at en DCF-model kan opstilles på baggrund af de 

offentliggjorte årsrapporter.  Den vil tage udgangspunkt i en kontorejendom, men metodik ville være 

det samme for øvrige ejendomme med anden type lejemål.  

 

Der er under kapitel 6.4 analyseret hvordan COVID-19 har påvirket ejendomsbranchen, og derfor vil 

disse scenarier ikke nødvendigvis være et udtryk for denne analyse.  

 

Vi har gennemgået Finansministeriets redegørelse, som ikke tager højde for anden bølge af COVID-

19, derfor ville denne kilde ikke nødvendigvis have færdiganalyseret hvilken effekt denne måtte have 

på økonomien. Der har til de danske erhvervsdrivende løbende været hjælp, gennem diverse 

udskydelser af betalinger som eksempelvis moms, A-skat og AM-bidrag samt hjælpepakker. Dette 

kan medføre at erhvervsdrivende forretninger er blevet holdt kunstigt i live, indtil den fulde effekt af 

pandemien først reelt kan opgøres på et udefinerbart tidspunkt i fremtiden. Endvidere har disse 

hjælpepakker i det store hele ikke kun opveje den pengestrøms nedgang der har været for selskaberne.  

Denne analyse vil derfor være en hjælp til at virksomheder hvis primære aktivitet er at have ejerskab 

af en investeringsejendom jf. tidligere redegjorte ejendomstyper, hvor denne investeringsvirksomhed 

følger muligheden for at indregne ejendomme til dagsværdi. 
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6.5.1 Scenarie 1 - Ejendommen fortsætter samme stabilitet på trods af 

COVID-19 

 

 

Figur 7, forfatternes egen tilvirkning. Kilde: Model indhentet fra RICS, hvorimod input er foretaget og opdigtet af 

forfatterne 

Input til ovenstående DCF-model er som følger: 

 

Der er i forbindelse med udarbejdelse af ovenstående DCF-model, taget udgangspunkt i et opstillet 

ejendomsareal på 2.500 kvm, hvor hele ejendommen er anvendt til kontor udlejning. 

En anden forudsætning for indsættelse af input er, at ejendommen er beliggende på en primær 

lokation i København, hvorfor markedslejen er fastsat herudfra. Som input i budgetperioden, er der 

anvendt den specificerede markedsleje fra Colliers Q1 2021 markedsrapport, ud fra ovenstående 

lokation i periode “år 1”. Inputtet er således fremfundet ved formlen 2.500 X 2.100 = 5.250.000 DKK. 

Denne lejeindtægt er efterfølgende løbende reguleret med et inflationsniveau på 2%. For at tage højde 

for en eventuel tomgang er der i budgetperioden anvendt en belægningsprocent på 96%, denne tager 

nødvendigvis ikke udgangspunkt i et lejemål som fast står tom, men eventuelt ligeledes også ved skift 

af erhvervslejere løbende. Dermed kunne denne anses som en “tomgangs reserve” som skal indeholde 

både tabt fortjeneste som følge af tomme lejemål, men også de kortvarige tomme lejligheder i 

forbindelse med udskiftningen af lejere. Denne reguleres indirekte også med inflationen, da den 
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forholdsmæssige andel af lejeindtægter er fastsat som konstant 4% i hele budgetperiode. 

Omkostninger er fastsat ud fra skønnet værdier, hvor ovenstående blot er eksempler på de input der 

kan indgå. Omkostninger bliver ligesom omsætningen også løbende indekseret med 2%, svarende til 

fastsat inflation. Afkastkravet/forrentningskravet er fastsat ud fra Colliers Q1 2021 markedsrapporten 

ligesom inputtet til markedslejen, som følge heraf tager vores terminalværdi udgangspunkt i et 

afkastkrav på 3,25%, forinden denne tilbagediskonteres. Diskonteringsfaktoren er lavet ud fra 

diskonteringsrenten, som er fastlagt ved at tage afkastkravet samt pålægge inflationen på de 2%, 

således ender man ud med en diskonteringsrente på 5,25%. Diskonteringsfaktoren findes herefter ved 

at dele 1 med 1+diskonteringsrenten opløftet i antal år. Forrentningen er det sidste input der skal tages 

højde for, altså den løbende forrentning der sker ved at hold på deposita, da indlånsrenten er lav eller 

minimalt negativ, vil man opleve, at der stort set ikke vil være et afkast forbundet hermed. 

 

Terminal-værdierne fastsættes til at være afdækkende overfor alt lejeindtægt mv. der ligger ud over 

budgetperioden, disse skal derfor være repræsentative for fremtidige forventninger. Denne værdi skal 

herefter tilbagediskonteres, som følge af at der allerede i budgetperioden, har input fra frie 

pengestrømme. Tilbagediskonteringen afhænger derfor i høj grad, af hvor mange år man har 

repræsenteret i sin budgetperiode, da der ved tilbagediskonteringen af terminalværdien tager 

udgangspunkt i den periode der er inkluderet i nutidsværdien for de frie pengestrømme. 

 

Analyse input: 

 

Vi har opstillet input ud fra de informationer vi får givet af markedsrapporten, og ud fra stabile drift i 

fremtiden, vil ejendommens værdi ud fra en DCF-model have en regnskabsmæssig værdi på 

140.770.000 DKK på balancedagen. De frie pengestrømme vil være stigende som følge af 

inflationen/indekseringen af omsætningen beløbsmæssigt vil give en højere fri pengestrøm, på trods af 

den forholdsmæssigt bliver reguleret i samme hastighed ud fra inflationen. Endvidere medfører det en 

lavere nutidsværdi af de frie pengestrømme som følgende af diskonteringsfaktoren. Det bemærkes 

samtidig at nutidsværdi af terminalperioden er på 120.327.790 DKK, hvor nutidsværdien af 

budgetperiode (de frie pengestrømme) udgør 20.442.795 DKK. Ovenstående er udarbejdet for at 

illustrere hvordan en behandling af DCF-modellen vil være i stabile omgiver. Der vil være mange 

input der er baseret på skønsmæssige poster, og der vil det være svært at få klarlagt alle poster, der vil 

derfor i praksis ikke nødvendigvis være 1 til 1 sammenhæng med faktisk driftsafkast fra 

ejendommene, men input i DCF-modellen skal gerne vise sig at være så præcis i forhold til hvordan 

fremtiden faktisk bliver. Det handler derfor om at få klarlagt et budget og hverken budgettere for lavt 

eller for højt i forhold til hvordan det reelle billede kommer til at blive i fremtiden. Derfor kan 

virksomhederne i forbindelse med fastsættelse se på tidligere regnskabsperioder hvor driften har været 
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stabil, gennem en såkaldt “look-back” analyse og ud fra disse fastsætte en forventning til faktisk drift 

fremover. 

 

Det kan være relevant at se på en følsomhedsanalyse og såfremt der ændres input i forretningskravet, 

for at analyse effekten af ændringer til output værdier. Ved anvendelse af et forrentningskrav på 

3,00%, altså et fald i afkastkrav på 0,25%, ville værdien ud fra opstillede DCF-model udgøre84:  

 

 

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning 

 

Hvorimod såfremt afkastkravet har vist sig at være for lavt og man i stedet justere det til 3,50%, altså 

en stigning i afkastkrav på 0,25%, vil man opleve at værdien omvendt falder ud fra 

standardberegningen, værdien vil i dette tilfælde udgøre85: 

 

 

Kilde: Forfatternes egen tilvirkning  

 

Følsomhed: 

 

 Afkastkrav for højt Afkastkrav passende Afkastkrav for lavt 

Afkastkrav 3,00% 3,25% 3,50% 

Værdi 152.500.000 DKK 140.770.000 DKK 130.716.000 DKK 

Forskelle +11.730.000 DKK 0 DKK -10.054.000 DKK 

 

Det kan herudover betragtes at ved et faldende afkastkrav vil det medføre ejendomsværdistigninger, 

hvorimod ved omvendt reaktion vil det medføre et fald i ejendomsværdien. Det kan samtidig betragtes 

at nutidsværdien af budgetperioden vil være ændret, dette som følge af at diskonteringsfaktoren 

 
84 For hele modellen, henvises der til bilag 1 på side 83 
85 For hele modellen, henvises der til bilag 2, på side 84 
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ligeledes reguleres, som følge af at diskonteringsrenten ændres. Dette kan ligeledes være en relevant 

oplysning for regnskabslæser som også tidligere redegjort for.  

6.5.1.1 Overvejelse omkring DCF-modellen frem for afkastbaseret: 

 

En afkastbaseret værdiansættelsesmodel, vil som tidligere redegjort, tage udgangspunkt i normaliseret 

niveau, og ikke bestå af en budgetperiode. Der vil i dette tilfælde være tale om en mere overskuelig 

fremgangsmåde i forbindelse med fastsættelse. Normalindtjeningsmetoden kan anses som værende 

udelukkende terminalperioden, hvormed der ikke tages udgangspunkt i en budgetperiode, for at 

sammenholde med DCF modellen. Det skal endvidere her betragtes at der modsat DCF-modellen ikke 

tages højde for en tilbagediskontering heraf. Derfor ville udsving i DCF-modellen ikke været afspejlet 

i den afkastbaseret model, og der vil her opleves at denne har svære ved at tage højde for 

pristalsreguleringer eller andre former for indeksering af husleje. Derfor vil DCF-modellen i højere 

grad være repræsentativ vedrørende udsving forbundet med enten uforudsigelige pludselige ændringer 

til ejendommens driftsafkast, men ligeledes ikke være lige så repræsentativ ud fra løbende fastlagt 

huslejereguleringer. Man vil således også i budgetperioden på en DCF-model tage højde for særlige 

begunstigede lejekontrakter, altså lejekontrakter hvis lejeniveau ligger en del over markedslejen. Dette 

kan gøres i uopsigelighedsperioden for budgetperioden, hvor man efter uopsigelighedsperioden, bør 

regulere til den efterfølgende markedsleje. 
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Illustrering af den afkastbaseret model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vist ovenfor vil der være tale om væsentlige færre input i værdiansættelse af 

investeringsejendomme ud fra den afkastbaserede model/indtjenings modellen.  Der findes som følge 

heraf ingen form for budgetperiode eller frie pengestrømme, men udelukkende anset ud fra et 

normaliseret netto driftsresultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration af den afkastbaserede model. Kilde: forfatternes egen 

tilvirkning, på baggrund af opdigtede data. 
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6.5.3 Scenarie 2 - Selvsamme ejendom skulle i stedet have budgetteret med 

manglende indtægter i 2022 og 2023, som følge af lammelse af økonomien 

efter COVID-19 

 

 

Vi har anvendt samme input til ovenstående model som også angivet højere oppe. Den eneste forskel i 

budgettering af indtægter i perioden “År 2” og “År 3”. Et scenarie hvor dette kunne være relevant var 

som følge af at situationen omkring økonomien bliver værre end forventet, og man vil se en 

genopbygningsfase igen af økonomien, som føre til at man nuværende erhvervsleje enten bliver nødt 

til at gå konkurs eller på anden vis omkostningsbesparende så meget at der i perioder ikke er mulighed 

for at få udlejet lejemål. I dette tilfælde er det baseret på at afkastkravet er præcis det samme, men der 

ikke er efterspørgsel efter lige den type kontorejendom.  

 

I dette tilfælde vil der være en ejendoms dagsværdi vurdering på 131,6 mio. DKK, der vil derfor reelt 

set være tale om en effekt på omkring 9,1 mio. DKK, såfremt dette worst case scenarie skulle udspille 

sig, og økonomien vil have behov for genopbygningen, ingen lejere igen kan flytte ind i ejendommen. 

Omkostninger vil selvfølgelig stadig være der for ejendommen, hvorimod det primært vil have effekt 

for lejeindtægter, dermed oplever man en nutidsværdi fra de frie pengestrømme være negativ med 

henblik på påvirkning af virksomhedens værdi, der vil således være tale om at det er udelukkende er 

lejeindtægter i diskonteret beløb der vil påvirke værdiansættelsen negativt i denne periode.  
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Såfremt Covid-19 derimod skulle medføre en adfærdsmæssig effekt, og virksomheder i større omfang 

anvender hjemmearbejde til brug for løsning af arbejdsopgaver, kan det antages at dette vil forårsage 

et mindre behov for kontorlokaler, hvorfor belægningsprocenten overordnet set vil falde i markedet. 

Man vil se at lejeindtægter vil påvirkes yderligere. Her vil det dog ikke være en tidsbegrænset 

horisont i budgetperioden, men nok også få effekt på terminalperioden. Det kan således medføre en 

langt højere indvirkning på værdien, hvis det ikke forventes at erhvervsejendommen, på sigt kan 

opretholde den belægningsprocent der foreløbigt er præsenteret. 

 

Såfremt selskabet vælger at give lejerabat, trappeleje eller lignende, som incitament til at indgå 

lejeaftaler, skal disse periodiseres over lejekontraktens løbetid. Incitamenterne er derfor ikke afhængig 

af hvornår betalingen eller rabatten forfalder. Det vil således også være relevant at tage senere rabatter 

og få disse periodiseret i lejeperioden. Det vil således indregnes lineært som en reduktion af den 

modtagne leje.  Det er endvidere vigtigt at adskille incitamenter til at indgå lejeaftaler fra 

omkostninger ved at indgå en leasingaftale f.eks. advokatomkostninger. Såfremt der i forbindelse 

gives lejerabater for at afhjælpe et kapitalt problem hos lejerne anses dette som operationel leasing, så 

der er symmetri i den regnskabsmæssige behandling mellem leasingtager og leasinggiver. Udlejer skal 

i denne forbindelse periodisere denne nedsættelse af leje el.lign. ud på kontraktens resterende løbetid 

regnskabsmæssigt, hvorfor regnskabsmæssige behandling heraf vil medføre at resultater ikke får 1-1 

effekt af nedsættelsen, men der kan således være effekt for det løbende cash-flow.  

 

For at opsummere, vil virksomheder der fået nedsættelse af husleje i en kort periode få en påvirkning i 

resultatopgørelsen, her er det relevant for lejer at opgøre den samlede leasingforpligtelse i resterende 

kontraktperiode for at kunne fordele denne lineært over den resterende kontraktperiode. 

Huslejenedsættelsen vil derfor hverken for lejer eller udlejer indgå straks i resultatopgørelsen. 

6.6 Delkonklusion - analyse af DCF-model og afkastbaseret model 

i forhold til uro på markedet 

 

Der kan på baggrund af ovenstående udførte analyse konkluderes at en DCF-model og afkastbaseret 

model behandler kortvarigt uro i forhold til input meget forskelligt. En DCF-model indeholder en 

detaljeringsgrad hvor eventuelle påvirkninger i budgetperioden vil forevises tydeligt i denne. Der vil 

således være tale om en afspejling af denne. Den afkastbaseret model vil derimod ikke medtage 

kortvarigt uro, da denne vil finde en normaliseret indtjening og normaliseret driftsafkast. Det vil 

således kun være ved langvarige ændringer eller forskydninger i terminalværdien at man vil se de 

store ændringer til værdiansættelsen.   
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Det kan endvidere ligeledes konkluderes at en antagelse om, at der ikke kommer indtægter i 

budgetperioden for 2 år, vil medføre en samlet værdiansættelse på 131.631.000 kr. i det opstillede 

scenarie. Til sammenligning vil der ved stabilitet i de næste 5 år ud fra de samme input være en 

regnskabsmæssig værdi på 140.770.000 kr. Man kan derfor identificere at en DCF vil afspejle denne 

ændring til en vis grad, endvidere vil denne ændring kun være repræsenteret ved nutidsværdien af de 

frie pengestrømme.  

 

På baggrund heraf og ud fra tidligere analyser foretaget, fremgår det at COVID-19 vil have begrænset 

effekt på værdiansættelsen af ejendomme på kort sigt. Dette som følge af at der skal være tale om 

langvarig effekt før den for alvor vil have indflydelse på værdiansættelsen.  

7. Vurdering 

7.1 Fordele og ulemper ved Ejendomsavancebeskatningsloven 

 

Indeværende vurdering har til formål at vurderer fordele og ulemper ved den nuværende behandling af 

salg af investeringsejendomme skattemæssigt. Senere, vil afhandlingen beskrive og vurdere fordele og 

ulemper ved nye tiltag på skatteområdet for beskatning af investeringsejendomme (selskabsretligt). 

7.1.1 Ejendomsavancebeskatningsloven 

 

Ejendomsmarkedet har udviklet sig kraftigt efter den finansielle krise i 2008, hvor der årligt købes og 

sælges ejendomme for milliarder. Hvordan skal én af de udvalgte selskaber agere og behandle et 

sådan salg af deres investeringsejendom, såfremt de ønsker at sælge? Indeværende vurdering, 

behandler ud fra et opstillet regneeksempel, fordelene og ulemperne ved den nuværende skattelov for 

behandling af salg af ejendomme. Afhandlingen kommer senere ind på en vurdering af forslaget om 

ændring af skattelovgivningen til lagerbeskatning af selskabets ejendomme.    

 

Nedenstående analyse er hvor der anvendes begrebsramme og relevante bestemmelse ud fra et 

opstillede scenarie hvor ledelsen ønsker at sælger ejendommen. Dette er lavet for at afspejle hvordan 

ejendomme ved nuværende praksis bliver beskattet i henhold til den tidligere redegørelse for 

ejendomsavancebeskatningen tidligere i opgaven86. Der er til opgørelsen af 

ejendomsavancebeskatningen anvendt opstillede tal som eksempel, og den kan således anvendes af 

 
86 Reference til afsnit 5.7.1 i opgaven 
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øvrige parter i forbindelse med deres egen opgørelse af skattemæssig effekt ved frasalg af 

ejendommen på et givent tidspunkt.  

 

Vi har opstillet et eksempel hvor et selskab har indregnet en investeringsejendom til en kostpris på 

94.000.000 kr. og i denne forbindelse er der fastsat hvad kostpris for hhv. grund, bygninger og 

installationer udgøre. Dette er interessant med henblik på at få fastlagt hvor stor en andel der er 

afskrivningsberettiget til opgørelse af genvundne afskrivninger.  

 

 

Figur 8, forfatternes egen tilvirkning. Fordeling af salgsprisen på baggrund af kostprisen. 

 

Som det fremgår i nedenstående eksempel, tages der udgangspunkt i et købsår der ligger i 2015, 

hvorfor denne ikke efterfølgende reguleres efter bestemmelserne i ejendomsavancebeskatning § 4 a 

omhandlende pristalsregulering. Salgssummen fordeles ud på de forskellige poster: 

Afskrivningsberettigede bygninger, installationer, beboelse og grund. 

  

Fordelingen tager for installationer samt grund, udgangspunkt i en fordelingsnøgle fastsat ved købet 

af ejendommen, hvor fordelingen mellem afskrivningsberettigede bygning og beboelse tager 

udgangspunkt i en fordeling der er 50 mio. DKK/82 mio. DKK, som er svarende til en 

forholdsmæssig fordeling af kostprisen.  

 

Herudover er der fastsat 104.000 DKK som værende salgsomkostninger, disse skal fordeles ud på 

hhv.  genvundne afskrivninger og opgørelse af avancen. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i den 

del som er afskrivningsberettigede (hhv. afskrivningsberettigede bygning samt installationer) ud af 

den samlede salgssum. Disse bliver derfor pålagt de genvundne afskrivninger. Afslutningsvist er der 

som tidligere nævnt fastsat et afskrivningsgrundlag på 50 mio. DKK, hertil forventes skattemæssige 

afskrivninger på 4% årligt (16% akkumulerede som følge af 4 års ejerskab). Herefter opgøres 

fortjeneste som tager udgangspunkt i fordelte salgssum på afskrivningsberettigede bygning samt 

installation som fratrækkes afskrivningsgrundlaget samt de løbende skattemæssige afskrivninger. 

 

Det mindste beløb af enten de skattemæssige afskrivninger eller den netop opgjorte fortjeneste vil 

blive anvendt længere ned i beskatningen. Som følge heraf i nedenstående scenarie kan det betragtes 

at de skattemæssige afskrivninger er lavere end fortjeneste, hvorfor denne føres længere nede.  
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I henhold til den kontante anskaffelsessum, skal omkostninger forbundet med salg på de TDKK 104 

fratrækkes. 

 

Næste step vil i så fald være at tillægge de løbende tilgange (forbedringsomkostninger) og fratrække 

den del der allerede er straksafskrevet. Det er her reglen om ejendomsavancebeskatningslovens § 5, 

stk. 1 og det løbende fradrag på 10.000 kr. pr. år her medtages. Det skal dog bemærkes at der ikke er 

fradrag i tilgangsåret. Det medfører således et skattemæssigt tab, som fratrukket de skattemæssige 

afskrivninger samlet set resulterer i et skattefradrag. Det er her er tale om en ikke-næringspligtig 

ejendom (kildeartsbestemt), hvorfor dette kan fradrages i fremtidige fortjeneste på ejendomme. 

Dette betyder med andre ord, at selskabet ikke kan anvende det skattemæssige fradrag fremadrettet, 

hvis ikke selskabet investerer i flere ejendomme, da fradraget kun kan modregnes i skattemæssige 

underskud som følge af salg af ejendomme. Der henvises til nedenstående ejendomsavanceopgørelse. 

    

 

 

Figur 9, forfatternes egen tilvirkning. Opstilling af ejendomsavancebeskatning og genvundne afskrivninger 
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Figur 9, forfatternes egen tilvirkning. Opstilling af ejendomsavancebeskatning og genvundne afskrivninger (fortsat) 

7.1.2 Fordele ved den nuværende skattelov: 

 

Som det fremgår af ovenstående beregning af ejendomsavancebeskatning ud fra et opstillet eksempel, 

forekommer der et kildeartsbegrænset skattemæssigt fradrag, som selskabet fremadrettet vil kunne 

anvende og modregne i skattepligtige salg af ejendomme. For private kan tab som opgjort efter EBL 

modregnes i ægtefællens tilsvarende gevinster opgjort efter EBL. Den største umiddelbare fordel for 

selskaber og private ved ejendomsavancebeskatningsloven er, at de ikke årligt beskattes af 

værdistigningerne på investeringsejendommen. Beskatningen sker af den grund først når ejendommen 

afhændes, frem for at der sker en beskatning ud fra et lagerprincip. Fordelen ved dette er, at det 

gavner likviditeten for indehaveren af ejendommen, således at skattebetalingen først forfalder den dag 

ejendommen sælges, frem for at indehaveren løbende skal afregne skatten. Ejendomsindehaver får 

effektivt et rentefrit lån frem til realisation af gevinsten, som giver mulighed for større afkast til 

indehaveren. Det vil med andre ord betyde at hvis ATPPD Kgs. Nytorv A/S ønsker at sælge Magasin 

ejendommen, er det først på salgstidspunktet at der sker en reel beskatning af ejendomsværdien. 

 

Derudover giver ejendomsavancebeskatningen ikke ledelsen incitament til at anvende et højere 

afkastkrav eller lign. tilpasninger til værdiansættelsesmodellen, således investeringsejendommen 

indregnes til en lavere regnskabsmæssig værdi. Dagsværdien skal i den ideelle verden, være et udtryk 

for salgsprisen af en ejendom. Da beskatningen først sker på salgstidspunktet, vil ledelsen ikke have 
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incitament til at nedjustere værdiansættelsen og dermed ændre deres skøn, som følge af en beskatning 

af ejendommen. Dette vil måske/ måske ikke være et reelt problem, hvis ejendommen lagerbeskattes i 

stedet, for så vil ejendommen samt værdireguleringer heraf løbende beskattes. Det giver af den grund 

mere gennemsigtighed på markedet, da ejendommens dagsværdi er et udtryk for den forventede 

salgssum, hvilket er til fordel for mulige investorer eller andre interessenter i selskabet.  

 

Afslutningsvist har det offentlige den fordel ved realisationsbeskatningen, at det kildeartsbegrænsede 

skattemæssige fradrag, giver incitament til at fortsat investere i ejendomme til næring, således det 

skattemæssige fradrag kan anvendes fremadrettet. Et tænkt eksempel. Hvis et selskab beslutter sig for 

at sælge sin eneste ejendom, og opnår et skattemæssigt fradrag herved, men beslutter sig for ikke at 

skulle investere i investeringsejendomme fremadrettet, kommer det skattemæssige fradrag sig ikke til 

anvendelse inden for den nærmeste årrække, hvorfor denne nedskrives til vurderet værdi og dermed 0. 

Ledelsen vil af den grund ikke have incitament til at investere i ejendomme fremadrettet. 

Ejendomsinvesteringerne udgør en væsentlig del af væksten i Danmark, da afkastet fra 

investeringsejendomme øger privatforbruget. Det er af den grund det offentliges intentioner at 

vedligeholde investeringsniveauet i Danmark.   

 

De klare umiddelbare fordele ved ejendomsavancebeskatningen ligger af den grund hos 

ejendomsindehaver ved udskudte skattebetalinger, interessenter ved mere retvisende værdiansættelser 

og det offentlige i form af større vækst. 

7.1.3 Ulemper ved den nuværende skattelov: 

 

Ulemperne ved den nuværende skattelovgivning ved realisationsbeskatning af investeringsejendomme 

knytter sig primært til ulemper hos Skattestyrelsen. Som beskrevet tidligere, skaber 

realisationsbeskatningen ved ejendomsavancebeskatningen et positivt cash flow for 

ejendomsindehaver, da skatten først skal betales på realisationstidspunktet. Fordelene herved at der 

opnås et rentefrit lån hos Skattestyrelsen. Dette har omvendt en negativ effekt for Skattestyrelsen, da 

styrelsen først vil modtage en skattebetaling, den dag ejendommen sælges. Dette kan simplificeres ud 

fra et eksempel, hvor et selskab, som investerer i en ejendom, som først sælges 100 år efter 

anskaffelsen. Skattestyrelsen modtager af den grund først en skattebetaling 100 år efter anskaffelsen, 

frem for at værdireguleringer beskattes løbende. Det påvirker af den grund regeringens 

rådighedsbeløb, hvor skatten ville kunne anvendes til eksempelvis velfærd.  

 

Derudover er EBL en ulempe for selskaber med udskudte skatteaktiver. Selskaber med 

kildeartsbegrænsede skattemæssigt fradrag som følge salg af investeringsejendom er nødt til at 
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nedskrive skatteaktivet med den del der vedrører det kildebegrænsede fradrag, såfremt selskabet ikke 

har intentioner om at anvende fradraget inden for overskuelig årrække.  

7.1.4 COVID-19’s påvirkning på den skattemæssige behandling af salg af 

investeringsejendomme 

 

Som konkluderet på baggrund af analysen af COVID-19’s påvirkning på ejendomsmarkedet, har 

COVID-19 haft påvirkning på værdiansættelsen af investeringsejendomme på enkelte markeder. Især 

hotel- og retailmarkedet er påvirket af negative værdireguleringer i året. Betyder det også at den 

skattemæssige behandling ved salg af ejendomme er påvirket? 

 

Det korte svar er nej. Opgørelsen og metodikken bag ejendomsavancebeskatningen er uændret fra før 

COVID-19. Ejendomsavancebeskatningen, som opstillet ovenfor, viser at der tages udgangspunkt i de 

regnskabsmæssige værdier sammen med salgsprisen på investeringsejendommen. Den eneste faktor 

her, som indirekte er påvirket, er de regnskabsmæssige værdier. Der henvises til analysen, for 

nærmere beskrivelse heraf.  

 

Den skattemæssige behandling af salg af ejendomme under COVID-19 er af den grund udelukkende 

indirekte påvirket af den regnskabsmæssige værdi. Da de skattemæssige værdier i forbindelse med 

køb og salg af ejendomme ikke offentliggøres, er det begrænset hvorvidt der kan analyseres på dette 

område.  

 

Som tidligere nævnt, forekommer der ingen ændringer til opgørelsen af ejendomsavancen. 

Regeringen har dog præsenteret, på et pressemøde d. 18. august 2020, et forslag om lagerbeskatning 

af selskabers ejendomsavancer87. Forslaget er af den grund en ændring til det tidligere 

realisationsprincip ved ejendomsavancebeskatningen. Forslaget kommer ikke direkte på baggrund af 

COVID-19, men derimod til finansiering af den nye politiske aftale om ret til tidlig pension. Det kan 

diskuteres hvorvidt COVID-19 har haft en indvirkning på dette, men afhandlingen vil komme 

nærmere ind på fordele og ulemper ved lagerbeskatningen i et senere afsnit.  

 

 

 

 

 
87 Kilde: https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-

ejendomme.html#:~:text=4.,typisk%20om%20aktieselskaber%20og%20anpartsselskaber, anvendt d. 27-04-

2021 

https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-ejendomme.html#:~:text=4.,typisk%20om%20aktieselskaber%20og%20anpartsselskaber
https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/12/forventet-lagerbeskatning-selskabers-ejendomme.html#:~:text=4.,typisk%20om%20aktieselskaber%20og%20anpartsselskaber
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7.2 Delkonklusion 

 

Salg af investeringsejendomme behandles efter Ejendomsavancebeskatningsloven. 

Ejendomsavancebeskatningsloven har til formål at opgøre om salgssummen medfører om der er tjent 

eller tabt på ejendommen i forhold til anskaffelsessummen. En fortjeneste er skattepligtig, hvorimod 

et tab er fradragsberettiget, men kun i fortjeneste på andre ejendomme (kildeartsbegrænsning). 

 

Det kan konkluderes at COVID-19 ikke har haft en særlig påvirkning på den skattemæssige 

behandling ved salg af ejendomme. Der er dog gennemført et nyt forslag fra regeringen, om 

lagerbeskatning af ejendomme.  

 

Det kan endvidere konkluderes at fordelene ved Ejendomsavancebeskatningsloven primært er hos 

ejendomsindehaver ved udskudte skattebetalinger, interessenter og mulige investorer af selskaber ved 

mere retvisende værdiansættelser samt det offentlige i form af større vækst.  

 

Ulemperne ved Ejendomsavancebeskatningen, ligger hos Skattestyrelsen, som principielt yder et 

rentefrit lån til ejendomsindehaver, indtil ejendommen sælges. Det er dermed først ved et salg af en 

investeringsejendom, at der reelt forekommer et en skattebetaling. 

7.3 Diskussion af lagerbeskatning 

 

Den nuværende struktur medfører en beskatning baseret på avance ved salgstidspunktet. Der vil 

derfor været tale om en realiseret gevinst eller tab for ejendommen. Ligesom vurderet tidligere, derfor 

har man altså ikke løbende beskatning, men en endelig afregning heraf. Som følge heraf, vil det altså 

betyde at ejendommen slipper helt for beskatning af urealiseret avancer helt ind til frasalg. Ligesom 

dagsværdireguleringer vil blive tilbageført i den skattemæssige opgørelse. Det betyder endvidere en 

situation hvor der ikke løbende bliver et kapitalkrav for beskatning af eventuelle avancer, men 

beskatningen først sker efter man har realiseret en avance, og derefter alt andet lige have mulighed for 

at betale denne beskatning (alt afhængigt af det løbende cash-flow fra ejendommen).  

 

Der vil i det nye forslag, som blev indgået den 10. oktober 2020 af regeringen, Dansk Folkeparti, 

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, vedrørende lagerbeskatning være tale om større ændringer til 

skattemæssig behandling af disse ejendomsavancer/tab. Det skal her bemærkes at forslaget byggede 

på en tankegang om værktøj for finansiering af den tidlige tilbagetrækning, og vil derfor ikke kun 

være baseret på lagerbeskatning for ejendomme. Der vil således være løbende beskatning af de 
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urealiserede avancer, hvorfor man herefter nok vil se en situation hvor der vil være det enkelte selskab 

der har investeret i ejendomme, hvor avancerne er meget høje fra år til år, ville opleve et højere 

kapitalkrav for selskabet. Så udover at man har investeret mange penge i ejendommen, vil man 

derudover også kunne stille yderligere kapital til rådighed for at kunne afdække beskatningen af de 

urealiserede gevinster. Der vil således være en situation hvor man enten er nødsaget til at finde 

yderligere finansiering eller håbe at den likvide beholdning/omsætningsaktiverne er vokset sig stor 

nok ud fra de løbende pengestrømme fra investeringsejendommen. Dette som følge af at ejendommen 

ikke er solgt, og man derfor i denne situation ikke har modtaget den eventuelle gevinst endnu.  

 

Det giver et naturligt incitament til at man hellere vil foretage en “forsigtig” værdiansættelse, og 

investor ville nok bruge en del tid på at finde den værdiansættelsesmetode der ville medbringe det 

laveste afkast. Derfor vil denne beskatningsform give en enorm byrde i forbindelse med kontrol af 

skattemæssigt input i selvangivelse, og vil være forbundet med en høj grad af regnskabsmæssige 

skøn. Dermed vil der forventeligt opstå enorme mængde klagesager og øvrige konflikter med 

Skattestyrelsen, som vil opstå som følge af disse hensyn fra investorerne med henblik på eventuel 

søge skatteoptimeringer og derfor undgå at blive beskatte før endelige fortjeneste. Det vil endvidere 

være en situation hvor de selskaber der udvælges til test, bliver nødsaget til at muligvis opjustere ift. 

incitamentet fra ledelsen, hvorimod dem som slipper for skattemæssig kontrol, har mulighed for at 

slippe for dette. Det vil som følge heraf være overladt til tilfældighederne, hvilke værdiansættelser der 

udfordres af skattemyndighederne.  

 

Der vil i denne forbindelse være tale om en lidt omvendt situation for såvel investorer, revisorer mv. 

hvor ledelsen søger mod fastholdelse eller vurdere for lavt, for at slippe for en beskatning for 

urealiseret avancer.  

7.3.1 Fordele ved lagerbeskatning ud fra skattemæssigt (samfundsmæssigt) 

perspektiv 

 

Lagerbeskatningen medfører at skat får inddrevet penge løbende og har derfor i en kortere tidshorisont 

mulighed for at kunne råde over midlerne til at uddele til kernevelfærd (primært tidlig tilbagetrækning 

som udspillet skal medvirkende til at finansiere). Staten får derfor mulighed for at råde over penge der 

tidligere været bundet indtil frasalg af ejendommene. Dette kan tidligere år have medført en lang 

tidshorisont før skat fik en del af de gevinster der vundet bundet op på ikke solgte ejendomme. Der 

ligger derfor et helt elementært humanitært belæg for at foretage lagerbeskatning af ejendomme 
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ligeledes, hvis denne kan være medvirkende til at flere nedslidte folk kan foretage tidligere 

tilbagetrækning88. 

 

Der er mulighed for ud fra et skattemæssigt perspektiv at inddrage skatter på de gevinster der før var 

undtaget fra beskatning, såfremt de foretog salg af datterselskaber i udenlandske investeringsfonde, da 

man ikke beskattes ved gevinster forbundet med salg af datterselskaber. Man sikrer derfor at 

beskatningen sker løbende på disse ejendomme. Ud fra et skattemæssigt (Skattestyrelsen) perspektiv, 

kan man inddrage tidligere skatte undtagelser ved salg af selskaber frem for ejendomme. Man sikre 

derfor at disse ejendomme også løbende beskattes - regeringen har i denne forbindelse estimeret at det 

vil medføre et provenu på 850 mio. danske kroner hvert eneste år. 

7.3.2 Ulemper ved lagerbeskatning ud fra skattemæssigt 

(samfundsmæssigt) perspektiv 

 

Det må antages at der skal afsættes en høj grad af nuværende mandskab eller øge antallet af 

medarbejdere inden for skat til at kunne foretage manuel kontrol af værdiansættelser for de enkelte 

selskaber. Det betyder alt andet lige at den offentlige sektor får mere at se til, og der i højere grad 

bruges yderligere ressourcer på øget kontrol, da de nuværende skatteregler med henblik på 

aktieavancebeskatningen vil være væsentlig mindre krævende at gennemgå/efterprøve af en 

skattemedarbejder.  

 

Der kan være en afledt effekt af at de private i mindre grad investerer i renoveringsprojekter eller 

anden måde forbedringsprojekter, da disse også er kapitalkrævende. Der vil således samfundsmæssigt 

ikke være lige så mange penge i omløb som kan medføre øget vækst.  

7.3.3 Fordele ved lagerbeskatning ud fra et selskabsmæssigt 

(Erhvervsmæssigt) perspektiv 

 

Der kan som følge af den nye lagerbeskatning opstå en situation hvor det er muligt at få tilegnet et 

fradrag for omkostninger der endnu ikke er afholdt i tilfælde hvor der er et urealiseret tab på 

investeringsejendommen ift. den løbende lagerbeskatning. Dette kan være medvirkende til at man kan 

foretage fradrag i anden indkomst, og medvirker til en ydet kapital i selskabet, da det må antages at 

driftsafkast for ejendommen i sig selv medføre en skattebetaling.  

 

 
88 Kilde: https://bm.dk/media/15057/aftaletekst-tidlig-pension.pdf - anvendt d. 06-05-2021  

https://bm.dk/media/15057/aftaletekst-tidlig-pension.pdf
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Ejendomsselskaber vil nok i højere grad samle deres portefølje i et selskab. Dette som følge af at der 

ikke længere vil være egentligt incitament til at sælge hele selskaber i forbindelse med afståelse af 

ejendomme. Dette medfører alt andet lige at visse formelle forhold, kan begrænses og den 

administrative byrde formindskes. Dette fører, alt andet lige, til færre omkostninger tilknyttet revision, 

men særligt regnskabsopstillinger. Så det er en måde at kunne formindske omkostninger der ikke er 

direkte relateret til ejendomme. Det medfører derfor en situation hvor man kan maksimere sit løbende 

driftsafkast. Dette er som sådan også en mulighed ved den nuværende beskatningsform, dog er der 

stadig inkluderet overvejelser omkring salg af hele selskabet frem for salg af enkelt aktiv. 

7.3.4 Ulemper ved lagerbeskatningen ud fra et selskabsmæssigt 

(Erhvervsmæssigt) perspektiv 

 

Ud fra et selskabsmæssigt perspektiv, kan man ikke længere undgå beskatning som tidligere ved at 

sælge datterselskabet frem for sælge ejendommen. Gevinster vil ved nuværende skattemæssige 

rammer her ved salg af selskabet være skattefrie. Det kan derfor ud fra et selskabsmæssigt perspektiv 

medføre en tvungen beskatning af ejendommen. Dette kan i værste fald medføre en mindre 

efterspørgsel fra særligt udenlandske investorer. Dette kan betyde alt fra faldende ejendomspriser 

samt en faldende BNP, som følge af lavere forbedring/renoveringsomkostninger herudover generelt 

byggeomkostninger. Dette vil derfor i væsentlig grad kunne påvirke det private erhverv negativt som 

følge heraf, og kan på baggrund af en presset likviditetssituation umiddelbart efter COVID-19, betyde 

yderligere konkurser mv. frem for at lave et personligt incitament til i højere grad at investere. Dette 

kan betyde at man er længere om at komme af med den påvirkning der har været af corona-epidemien 

i stedet for at øge incitamentet til private investeringer. 

 

Der kan ud fra regeringens forslag, opstå en likviditetsmæssig problemstilling ved løbende beskatning 

af noget endnu urealiserede. Dette som følge af at man ikke reelt set har modtaget sin fortjeneste 

endnu, og ikke råder over noget let omsætteligt, da der kan gå tid før man kan få solgt en 

investeringsejendom. Ofte vil ejendomsselskaber være begrænset til en ejendom, hvor der 

likviditetssituation afhænger af de realiserede driftsafkast fra år til år. Derved kan man ved tidlige høje 

positive dagsværdiregulering have en situation, hvor man ikke har formået at opbygge tilstrækkeligt 

likviditet efter en lang række år med driftsaktivitet. Det kan medføre en situation hvor der ikke er 

mulighed for at foretage skattebetaling, og man i denne forbindelse blive nødt til at søge finansiering 

udefra. Dermed kan der i mange tilfælde opstå et kapitalbehov ved ejendomsselskaberne som enten 

skal findes gennem indskud fra investorer, ejere eller ekstern finansiering. Dette kan såfremt denne 

finansiering stammer fra eksterne medfører forøget renteomkostninger mv.  
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Der kan opstå en stor administrativ byrde og en høj grad af øvrige dokumentationsbehov over for 

skattekontrollen. Værdiansættelsen vil være fastsat ud fra en række skøn, hvor man efterfølgende skal 

forsøge at redegøre disse over for Skattestyrelsen, med henblik på at skulle overbevise Skattestyrelsen 

om at disse skøn er ansvarligt fastlagt. Der vil som følge heraf opstå en regnskabsmæssig kontrol, som 

dels medfører sikring af at retvisende billede, som processen er nu, til der ligeledes også kan komme 

et større hensyn til den skattemæssige kontrol. Aktieavancebeskatningen lægger op til man 

udelukkende tager højde for realiserede tal, og dermed vil disse tal være kendte for virksomheden og 

ikke være omfattet af en lige så høj grad af skøn.  

 

Der kan ved investorer og nuværende ejendomsselskaber opstå en tvivl ved at denne lagerbeskatning 

bliver meldt ud så lang tid før, og uden noget fastlagt for selskaberne. Det kan derfor medføre en 

usikker situation for investorer, da eventuelle udfald af den nye lagerbeskatning, vil kunne medføre 

påvirkninger på ejendomspriserne. Det kan medføre en situation hvor investorer er tilbageholdende 

med at investere på kort sigt indtil der foreligger noget helt konkret at forholde sig til, med henhold til 

beskatningen. 

 

Der vil selvfølgelig være fordele og ulemper ved forslaget omkring lagerbeskatning af ejendomme. 

Fordelene synes størst ud fra et skattemæssigt eller samfundsmæssigt perspektiv, hvorimod der synes 

klart flest ulemper ved lagerbeskatning af ejendomme ud fra et selskabsmæssigt/erhvervsmæssigt 

perspektiv. Beskatningen vil ikke gavne erhvervet i lige så høj grad som den vil gavne Skattestyrelsen 

og samfundet generelt. Der kan ved fastsættelse af strammere oplysningskrav sikre at det naturlige 

incitament for ledelsen til at nedjustere forventninger endegyldigt bliver afspejlet i årsrapporten, med 

henblik på at dette giver “et retvisende billede” til potentielle købere. Endvidere som følge af dette 

incitament vil man nok på afståelsestidspunkt identificerer at der vil være øget avancer der skal tages 

højde for, da ledelsen omvendt ikke har incitament til at nedbringe dagsværdien nu. 

Informationsbehovet vil derfor til stadighed være vigtigt i fremtiden, da en langsigtet forsigtighed til 

brug for udskydelse af betalingsstrømme, vil have stor effekt på værdiansættelsen. 

 

Regeringen har fastslået at et finansieringsværktøj, henført til lagerbeskatning af ejendomme, er det 

korrekte at skrue på, men det vil selvfølgelig ramme en enkelt branche rigtig hårdt. I stedet kunne man 

overveje at have momssatsen med 1%, således denne udgjorde 26%. Dette vil ikke for alvor have den 

store effekt på prissætningen, men vil i bringe staten eller Skattestyrelsen et langt højere beløb end 

netop denne lagerbeskatning årlig ville kunne gøre.  

 

Lagerbeskatning er et velkendt fænomen og er blandt andet også beskatningsformen for værdipapirer i 

investeringsfonde eller lignende. Det er derfor noget man allerede kender fra andre brancher.  
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7.4 Delkonklusion 

 

Det kan konkluderes, at der forekommer fordele og ulemper ved forslaget om lagerbeskatning af 

ejendomme. Fordelene synes størst for Skattestyrelsen, da styrelsen løbende vil modtage 

skattebetalinger fra selskaber med indregnede investeringsejendomme. Derudover vil 

lagerbeskatningen være en fordel for selskaberne, i den forstand, at de opnår et fradrag for eventuelle 

negative dagsværdireguleringer.  

 

De klare ulemper er dog at ledelsen i selskaber med investeringsejendomme, vil have incitament til at 

justere værdiansættelsesmodeller, således at ejendommen har så lav værdi som muligt, for at undgå 

høje skattebetalinger. Dette vil af den grund påvirke “et retvisende billede”, da dagsværdien af 

ejendomme ikke svarer til den reelle dagsværdi, men derimod en lavere værdi for at undgå 

skattebetalinger. Derudover vil lagerbeskatningen forventeligt medføre et større administrativt arbejde 

for Skattestyrelsen samt for selskaber, da Skattestyrelsen forventeligt skal, på stikprøvebasis, 

gennemgå de anvendte værdiansættelser i selskaberne, for at sikre en retvisende værdiansættelse og 

dermed skattebetaling. Derudover har lagerbeskatningen en negativ indvirkning på virksomheders 

cash flow, da de løbende skal betale skat frem for på realisationstidspunktet. Et øget fokus på 

oplysningskrav ville derfor også være et fokus i fremtiden, således kan regnskabslæser “efterprøver” 

en værdiansættelse, og sikre dermed at potentielle købere kan gennemskue, hvor stor forsigtighed der 

er inkluderet i input til værdiansættelsen.     

8. Konklusion 

Investeringsejendomme indregnes i årsrapporten under materielle anlægsaktiver og indregnes i 

årsrapporten efter bestemmelserne herfor. Investeringsejendomme, som er indeværende afhandlings 

fokus, er ejendomme som udlejes med henblik på at skabe et positivt cash flow via lejeindtægter samt 

værdistigninger på ejendomme. Indregningen af investeringsejendomme sker, på 

realisationstidspunktet hvor fordele og risici er overgået til køber af ejendommen. 

Investeringsejendomme indregnes ved første indregning, til kostpris. Efter første indregning til 

kostprisen, som vurderes at være markedsprisen på erhvervelsestidspunktet, kan 

investeringsejendommen efterfølgende indregnes til kostpris, med fradrag for af- og nedskrivninger, 

eller dagsværdi efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Indregningen til dagsværdi, skal ske efter 

bestemmelserne i Årsregnskabsloven §38 eller §41. 
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Ved opgørelse af dagsværdien, skal virksomheder, efter Årsregnskabsloven §38 og §41, opgøre 

dagsværdien pålideligt. Dagsværdien af en investeringsejendom, er et udtryk for det beløb, som 

investeringsejendommen kan sælges for i en transaktion mellem 2 uafhængige parter, på et aktivt 

reguleret marked. Opgørelsen af dagsværdien skal ske på baggrund af anerkendte 

værdiansættelsesmetoder- og teknikker samt uafhængige valuarvurderinger. De hyppigst anvendte 

modeller er DCF-modellen eller den afkastbaserede model, til opgørelse af dagsværdien. Den 

afkastbaserede model gør sig mere simpel i sin anvendelse, sammenholdt med DCF-modellen. Den 

afkastbaserede model, fokuserer på investeringsejendommens driftsafkast, hvor investors risiko 

kapitaliseres. Investors risiko, kan for begge modeller defineres som afkastkravet eller 

forretningskravet. Afkastkravet opgøres som oftest efter Capital Asset Pricing-modellen (CAPM), 

som definerer ejernes afkastkrav som den risikofri markedsrente + (markedsrisikopræmie * 

egenkapital beta). Den mere detaljerede DCF-model, indeholder ligeledes investeringsejendommens 

løbende driftsafkast, hvor forventede fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres, hvorfor modellen 

tager højde for flere faktorer og vil lettere blive påvirket af eksempelvis konjunkturudsving som 

COVID-19. Med andre ord er DCF-modellen mere følsom. For begge værdiansættelsesmodeller, gør 

det sig gældende for virksomhederne at præsentere en række forudsætninger for opgørelsen af 

dagsværdien, således at dagsværdien tilnærmelsesvis kan efterprøves på baggrund af det eksterne 

regnskab. De senere års fokus på selskaber med investeringsejendomme som indregnes til dagsværdi, 

har medført skærpede krav i forhold til præsentationskrav i årsregnskabet. Præsentationskravene 

varierer alt efter hvilken regnskabsklasse selskaberne befinder sig i, dermed også sagt hvilke 

informationsbehov der ligger til grund for interessenterne. I regnskabsklasse B, er der intet krav om en 

anlægsnote, hvor man som oftest ser tilvalg af regnskabsklasse C, for at give et retvisende billede i 

årsregnskabet.  

 

Analysen i denne afhandling er opdelt i 2 dele. Den første del tager udgangspunkt i COVID-19’s 

påvirkning på ejendomsmarkedet, hvor det kan konkluderes at der generelt set, ikke forekommer en 

reel COVID-19 påvirkning på markedet. Antallet af solgte boliger på markedet er på et historisk højt 

niveau. Ejendomspriserne tager et dyk i starten af COVID-19, grundet den generelle økonomiske 

usikkerhed. I slutningen af 2020 og første kvartal 2021, tager priserne på markedet endnu et historisk 

højdepunkt, hvor alt peger på, at regeringens hjælpepakker har holdt hånden under den danske 

økonomi. Efterspørgslen på markedet er af den grund intakt, sammenholdt med perioden før COVID-

19’s indtræden i historiebøgerne. Dykkes der lidt dybere, med fokus på selskaber som indregner 

investeringsejendomme til dagsværdi, er det her interessant at se, hvorledes markedstendensen gør sig 

gældende for investeringsejendommenes dagsværdi i årsrapporten for 2020. På baggrund af denne 

analyse, kan det konkluderes, at der forekommer en række markeder inden for det samlede 

ejendomsmarkedet, som oplever negative værdireguleringer i årsrapporten for 2020. 
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Det kan konkluderes, at det især er markederne for hotel- og retail udlejning, som i særlig grad er 

påvirket af COVID-19. Afkastkravene for disse typer af ejendomme er højere end for de resterende 

markeder, hvor især hotelmarkedet anvender højere afkastkrav. De høje afkastkrav, kan være et 

udtryk for ejendommenes funktion, da eksempelvis hoteller er tilpasset lejeren, hvorfor det er sværere 

at finde en ny lejer efter ophørt lejekontrakt (på nær hvis der i lejekontrakten er aftalt en 

reetableringsforpligtelse). En anden faktor er slid, hvor disse typer af ejendomme slides hurtigere end 

eksempelvis en bolig. Den reelle COVID-19 effekt, fremgår dog af selskabets forventede 

pengestrømme, som på baggrund af en DCF-model, er tilbagediskonteret. Ledelsen har formentligt 

medregnet en usikkerhed vedr. nedlukning, manglende turisme mv., i de anvendte budgetter, hvilket i 

2020 har haft en negativ indvirkning på den regnskabsmæssige værdi af selskabernes 

investeringsejendomme. COVID-19 og usikkerheden ved fremtidig økonomiske konsekvenser, har af 

den grund påvirket værdiansættelsen på markedet.  

 

Denne konklusion bekræftes af analysens 2. del, som ud fra et opstillet regneeksempel med 

udgangspunkt i en DCF-model og en afkastbaseret model, forklarer hvordan forskellige usikkerheder 

påvirker værdiansættelsesmodeller. Det kan konkluderes, at usikkerheder i budgettering, som 

eksempelvis manglende huslejeindtægter som følge af COVID-19, har størst effekt på 

værdiansættelse af ejendomme, som er værdiansat på baggrund af en DCF-model. Modsat er effekten 

mindre end for den afkastbaserede model, som i mindre grad tager højde for uro i markedet. Det er af 

den grund begrænset hvor stor COVID-19 effekten er på værdiansættelsesmodellerne, da det mere 

handler budgetlægger og hvilke overvejelser der ligger til grund for budgetteringen. 

 

Det kan endvidere konkluderes at salg af investeringsejendomme beskattes efter bestemmelserne i 

Ejendomsavancebeskatningsloven samt Afskrivningsloven, hvor investeringsejendomme beskattes 

efter et realisationsprincip. Det betyder at ejendommen først beskattes, på det tidspunkt hvor 

ejendommen afhændes til køber. Afhandlingen opstiller, på baggrund af et fiktivt eksempel, en 

beregning af en kontorejendom, hvor skatteværdien er opgjort. Ejendomsavancebeskatningsloven 

opgører, på baggrund af salgssummen, om der er tjent eller tabt på ejendommen siden anskaffelsen. 

Såfremt der forekommer en fortjeneste ved salg af en ejendom, er fortjenesten skattepligtig. Modsat er 

tab på afhændelse af ejendommen er fradragsberettiget, men fradraget kan kun anvendes som følge af 

fortjeneste på salg af andre ejendomme. Fradraget er af den grund kildeartsbegrænset.        

 

De klare fordele ved den nuværende ejendomsavancebeskatningslov, ligger hos ejendomsindehaver, 

hvor den klare fordel udgøres af udskudte skattebetalinger, som forbedrer virksomhedens fremtidige 

cash flow, da ejendommen først beskattes på realisationstidspunktet. Derudover giver EBL ikke 

incitament til at ledelsen skal ændre sit skøn, i opgørelsen af værdiansættelsen, da det ikke er en fordel 
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at have en lavere eller højere værdi end markedsværdien. Det giver af den grund et mere retvisende 

billede, hvilket er en fordel for interessenter og investorer i selskabet. Afslutningsvist er EBL en 

fordel for det offentlige, da de udskudte skattebetalinger i selskaberne, giver mulighed for at 

investerer yderligere, hvilket fremmer væksten i Danmark. 

 

Ulemperne ved ejendomsavancebeskatningen, ligger hos Skattestyrelsen, som principielt yder et 

rentefrit lån til ejendomsindehavere, indtil det tidspunkt, hvor ejendommen sælges. I nogle tilfælde, 

vil Skattestyrelsen overhovedet ikke modtager en beskatning af ejendomme, ved salg af selskaber. Det 

er dermed først ved et salg af en investeringsejendom, at der reelt forekommer en skattebetaling. 

 

Det kan konkluderes, at COVID-19 ikke har haft en særlig påvirkning på den skattemæssige 

behandling af ejendomme. Der er dog gennemført et nyt forslag fra regeringen, som foreslår 

lagerbeskatning af ejendomme, som eksempelvis for aktier, hvor ejendommene beskattes løbende af 

urealiserede avancer. Der forekommer en indirekte sammenhæng mellem den regnskabsmæssige- og 

skattemæssige effekt, da den regnskabsmæssige værdi anvendes i beregningen af 

ejendomsavancebeskatningen ved salg af ejendomme. Da enkelte markeder, og dermed også 

værdiansættelsesmodeller, er påvirket af COVID-19, bliver den skattemæssige behandling ved frasalg 

ligeledes påvirket indirekte. Der forekommer på trods af dette, ingen ændringer til metodikken bag 

beregningen, som følge af COVID-19 og modellen tager ikke højde for en sådan påvirkning. Det kan 

af den grund konkluderes, at den skattemæssige behandling af salg af investeringsejendomme, ikke er 

påvirket af COVID-19.       

   

Fordelene ved det nye forslag om lagerbeskatning synes størst for Skattestyrelsen, da styrelsen 

løbende vil modtage skattebetalinger, frem for på realisationstidspunktet. Ulemperne ved forslaget om 

lagerbeskatning af investeringsejendomme, synes derimod størst hos selskaber som indehaver 

investeringsejendomme. Ledelsen i disse selskaber, vil have incitament til at justere 

værdiansættelsesmodeller, således at ejendommen har så lav værdi som muligt, for at undgå store 

skattebetalinger. Dette vil af den grund have en indvirkning på “et retvisende billede”. Administrativt 

vil det være en stor byrde for både Skattestyrelsen samt selskaberne. Afslutningsvist vil det være en 

ulempe for selskaber med investeringsejendomme, da de løbende skattebetalinger vil have en negativ 

indvirkning på selskabernes cash flow. 

 

Effekten af lagerbeskatningen, vil af den grund være en større fordel for Skattestyrelsen, end for 

selskaber som ejer investeringsejendomme.   
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8.2 Perspektivering: 

Afhandlingens indhold og konklusion er blevet som først antaget. Den indledende antagelse, om at 

ejendomsmarkedet er påvirket af COVID-19, har vist sig for 2020 at påvirke enkelte markeder. 

Opgaven tager udgangspunkt i en analyse af 5 selskabers anvendte afkastkrav og COVID-19’s 

påvirkning på værdiansættelsen. Det kan diskuteres, om opgavens analysevirksomheder er 

repræsentativt for hele ejendomsmarkedet. Det er forfatternes tese, at analysen viser tendensen på 

markedet, hvorfor denne underbygger de indledende antagelser og at en bredere analyse ikke ville 

påvirke eller ændre konklusionen.  

 

Det ville i analysen, være interessant at supplere denne med et kvalitativ primærdata interview, med 

budgetansvarlige i selskaber med investeringsejendomme som indregnes til dagsværdi. Da budgetter 

udgør en væsentlig del af værdiansættelsesmodeller, ville det være interessant at undersøge den 

psykologiske effekt på skønnede lejeindtægter på budgetlægger. Denne undersøgelse kunne tage 

udgangspunkt i strukturerede interviews, på baggrund af en interviewguide, som her skulle belyse 

hvorvidt COVID-19 og dets konsekvenser har påvirket overvejelserne i budgetterne og om en effekt 

heraf er afspejlet.  

 

Analysen af COVID-19’s påvirkning på værdiansættelsesmodeller, tager udgangspunkt i en 

selvopfundet casevirksomhed og dennes regnskabstal. Opgaven kunne tage udgangspunkt i en konkret 

virksomhed, hvorfor analysen ville indeholde flere regnskabsposter. Det er forfatternes overbevisning, 

at hvis analysen tog udgangspunkt i en konkret virksomhed, ville konklusionen ikke afvige i væsentlig 

grad.  

 

Analysen vil kunne suppleres af en WACC-beregningen af selskabernes værdier, sammenholdt med 

det anvendte afkastkrav. WACC anvendes som oftest til værdiansættelse af virksomheder, men for 

selskaber, hvis eneste aktivitet er investeringsejendomme, antages det at afkastkravet for selskabers 

investeringsejendomme svare til det samlede afkast for hele virksomheden. Denne analyse har af den 

grund til formål at teste de anvendte afkastkrav, men det er forfatternes forventning at dette ikke vil 

variere i væsentlig grad, sammenholdt med markedsrapporter fra Colliers eller EDC. 

 

Opgaven er afgrænset fra realkreditlån og andre gældsforpligtelser. Det ville modsatrettet være 

interessant at se på gældsniveauet i selskaber med investeringsejendomme, og hvorvidt COVID-19 

har haft en indvirkning herpå. Som supplement hertil, kan der foretages en diskussion af banker og 

andre kreditinstitutters informationsbehov i årsrapporterne.  
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Overordnet set, vurderes ovenstående ikke at have indflydelse på opgavens konklusion. En bredere 

analyse af flere virksomheder på ejendomsmarkedet, samt en analyse af WACC, vurderes ikke at give 

en anden konklusion.  
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9.4 Årsrapporter 

KLP Skelbækgade 3A ApS, CVR: 39940124. Årsrapporterne 2018, 2019 og 2020. 

Aberdeen Property Copenhagen Alpha ApS, CVR: 29537399. Årsrapporterne 2017/18, 2018/19 og 

2019/20. 

PFA Blue Star Ejendomme P/S, CVR: 32350321. Årsrapporterne 2018, 2019 og 2020. 

ATPPD KGS. Nytorv A/S. CVR: 28277563. Årsrapporterne 2018, 2019 og 2020. 

Lærkevej 11 ApS. CVR: 35839941. Årsrapporterne 2018, 2019 og 2020. 
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10. Bilag 

10.1 Bilag 1 - DCF-model ud fra et for højt forretningskrav  

 

 

Figur 10 Model indhentet fra RICS, endvidere er input foretaget og opdigtet af forfatterne.  
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10.2 Bilag 2 – DCF-model ud fra et for lavt forretningskrav 

 

Figur 11 Model indhentet fra RICS, endvidere er input foretaget og opdigtet af forfatterne.   

 

 

      

 

 

 

 


