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Hvad skal du vide? 

 Årsrapporten skal aflægges ef-

ter reglerne i andelsboligloven, 

bekendtgørelser hørende her-

til, foreningens vedtægter og, 

som udgangspunkt, de grund-

læggende krav, som årsregn-

skabsloven foreskriver. 

 Andelsboligforeninger er som 

udgangspunkt omfattet af års-

regnskabslovens regnskabs-

klasse A, når der udarbejdes en 

frivillig årsrapport. 

 Der er særlige krav til årsrap-

porter for andelsboligforenin-

ger, hvilket bl.a. omfatter må-

ling af renteswap, værdian-

sætte af ejendommen og den 

tilhørende gæld, samt regn-

skabsmæssige behandling af in-

destående og forpligtelser i 

henhold til Grundejernes Inve-

steringsfond m.v. 

Indledning 

Andelsboligforeninger skal i henhold til andelsboligloven hvert år aflægge en års-

rapport. Årsrapporten skal aflægges efter reglerne i andelsboligloven, bekendtgø-

relser hørende hertil, foreningens vedtægter og, som udgangspunkt, de grundlæg-

gende krav, som årsregnskabsloven foreskriver. 

Erhvervsstyrelsen har udsendt et fortolkningsbidrag, der fastslår, i hvilket omfang 

andelsboligforeninger er omfattet af årsregnskabsloven. Udtalelsen indeholder føl-

gende citat:  

Andelsboligforeninger er som udgangspunkt omfattet af årsregnskabsloven, da 

de udøver erhvervsvirksomhed. De er derimod ikke omfattet af lov om visse er-

hvervsdrivende virksomheder, da de ikke fremmer deltagernes økonomiske in-

teresser gennem erhvervsdrift.  

Disse andelsboligforeninger vil uanset størrelse, kun være omfattet af regn-

skabsklasse A. Der er således tale om, at foreningerne ikke er forpligtet til at 

udarbejde en årsrapport i henhold til årsregnskabslovens regler, men at for-

eningen frivilligt kan vælge at udarbejde en årsrapport. En sådan frivillig års-

rapport vil være omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse A.  

Der kan dog forekomme tilfælde, hvor andelsboligforeninger, ved siden af det 

sædvanlige andelsboligformål, ønsker at fremme andelshavernes økonomiske 

interesser gennem erhvervsdrift, fx udlejning. I sådanne tilfælde vil disse an-

delsboligforeninger som udgangspunkt være omfattet af lov om visse erhvervs-

drivende virksomheder.  

 

Årsrapporter  
for andelsbolig-
foreninger 
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Andelsboligforeninger med begrænset hæftelse, som er omfattet af lov om 

visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indplaceres i lovens regnskabsklas-

ser efter de almindelige regler herfor. 

Som vi ser det 

Det er generelt EY's holdning, at en del ikke-erhvervsdrivende virksomheder med 

fordel kan vælge frivilligt at følge årsregnskabslovens regler, fx for regnskabs-

klasse A. Anvendelse af lovens regler giver et mere entydigt regnskabsgrundlag 

og for regnskabsbruger en bedre forståelse af det anvendte regelsæt i forhold til 

anvendelse af begrebet "god regnskabsskik". 

 

Foruden årsregnskabslovens krav, indeholder andelsboligloven yderligere særlige 

forhold, som skal fremgå af foreningens årsrapport, herunder noter med nøgleop-

lysninger og beregning af andelsværdi. 

Det er andelsboligforeningens bestyrelse, der har ansvaret for at aflægge en års-

rapport, der overholder de omfattede loves bestemmelser. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet "Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger", 

som også indeholder et eksempelregnskab. Vejledningen, der senest er opdateret i 

2021, kan anvendes af andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter lo-

vens bestemmelser for regnskabsklasse A.  

Vejledningen stiller større krav til regnskabsaflæggelsen for andelsboligforeninger i 

regnskabsklasse A end kravene i loven umiddelbart lægger op til. Særligt hensynet 

til regnskabsbrugerne har sandsynligvis spillet ind i vurderingen af, hvilke krav der 

stilles i vejledningen. Der er ikke pligt til at følge vejledningen, men den er et udtryk 

for god skik inden for branchen og medvirker til at gøre årsrapporten mere gen-

nemskuelig for brugerne.  

Erhvervsstyrelsen har i den seneste opdatering af vejledningen bl.a. implementeret 

styrelsens udtalelse om måling af renteswap i andelsboligforeninger, præcisereret 

hvordan foreningerne kan værdiansætte ejendommen og den tilhørende gæld i års-

rapporten, samt den regnskabsmæssige behandling af indestående og forpligtelser 

i henhold til Grundejernes Investeringsfond m.v. 

Denne temaartikel fokuserer primært på de regnskabsmæssige forhold der vedrø-

rer andelsboligforeninger, som er omfattet af andelsboligloven, og som aflægger 

årsrapport efter årsregnskabslovens klasse A, men indeholder tillige beskrivelser af 

den regnskabsmæssige behandling for andelsboligforeninger, der aflægger årsrap-

port efter årsregnskabslovens klasse B, hvis der er særlige betragtninger gældende 

hertil. 

Krav til årsrapportens indhold 

De grundlæggende krav til årsrapporten for andelsboligforeninger, der aflægger 

årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, er1: 

 Resultatopgørelse og balance skal opstilles efter reglerne i årsregnskabsloven. 

 Andelsværdien (andelskronen) skal opgøres i overensstemmelse med andelsbo-

ligloven og eventuelle vedtægtsbestemmelser vedrørende fastsættelse af pri-

sen på andelskronen. Der kan være forskel mellem andelsværdien, opgjort ef-

ter andelsboligloven, og egenkapitalen, opgjort efter årsregnskabsloven. 

 
1  Se mere i kapitel 42 Særlige krav til virksomheder i regnskabsklasse A i publikationen Indsigt i årsregn-

skabsloven 2021/22. 

Regnskabsvejledning 

for 

andelsboligforeninger 

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-regnskabsvejledning-andelsboligforeninger
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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 Årsrapporten skal give et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver 

og passiver, finansielle stilling og resultat, samt de økonomiske forhold. Det 

retvisende billede indebærer desuden2: 

• Oplysningerne skal være pålidelige og overskuelige for de relevante regn-

skabsbrugere, som typisk er andelshaverne, potentielle nye andelshavere 

og pengeinstitutter. 

• Lovens detailoplysninger skal overholdes, hvilket endvidere omfatter en 

lang række specifikke noteoplysninger, jf. årsregnskabsloven. 

• Der skal foretages normal periodisering af indtægter og omkostninger, så 

det udelukkende er indtægter og omkostninger vedrørende regnskabsåret, 

som indregnes, uagtet betalingstidspunktet. 

• Lovens princip om bruttoværdi skal overholdes, så foreningen må ikke 

modregne aktiver og passiver, samt indtægter og omkostninger, medmin-

dre loven specifikt har krævet eller tilladt dette. 

• Årsrapporten må ikke tilpasses til at opfylde særlige ønsker til resultat eller 

egenkapital. Det betyder, at der skal være neutralitet og forsigtighed i 

praksis og skøn, mens skøn, foruden neutrale, skal være underbyggede. 

Der må således ikke udarbejdes en optimistisk eller pessimistisk årsrap-

port, blot for at være mere attraktiv over for potentielle nye andelshavere. 

• Årsrapporten må ikke give tvetydige eller vildledende udsagn, dvs. at års-

rapporten skal aflægges på en klar og overskuelig måde, hvorved uvæsent-

lige oplysninger ikke overskygger eller slører de væsentligste oplysninger i 

årsrapporten. 

• Der skal være formel kontinuitet i regnskabet, hvorved primobalancen for 

regnskabsåret svarer til ultimobalancen for det foregående regnskabsår. 

• Der skal være reel kontinuitet i, at præsentation, indregningsmetoder, må-

legrundlag og klassifikation af årsrapportens regnskabsposter skal være 

ens fra år til år, så der er sammenlignelighed. 

 

Årsrapporten for andelsboligforeninger har typisk andre formål end en årsrapport 

for almindeligt erhvervsdrivende virksomheder, hvorfor årsrapporten er suppleret 

med en række særlige oplysninger, som ikke normalt findes i årsrapporter for er-

hvervsdrivende virksomheder. 

Årsrapportens væsentligste regnskabsbrugere er typisk andelshaverne, potentielle 

nye andelshavere og pengeinstitutter, hvorfor årsrapporten primært anvendes til 

brug for handel med foreningens andelsbeviser. Det er oftest andelskronen, som vil 

være den væsentligste oplysning for både købere og sælgere af andele i andelsbo-

ligforeningen. 

Pengeinstitutterne til foreningen og til de enkelte andelshavere har desuden inter-

esse i foreningens regnskabsmæssige formue (egenkapital), til brug for at vurdere 

andelsboligforeningens økonomiske situation i forbindelse med en kreditvurdering. 

Formålet for erhvervsdrivende virksomheder er typisk at øge formuen via driften, 

hvilket modsætningsvist ikke er tilfældet for andelsboligforeninger, hvor formålet 

primært er at have en sund andelsboligforening, der kan varetage vedligeholdelse 

af bygningerne og betaling af dets kreditinstitutter for at give sikkerhed til dets an-

delshavere. 

  

 
2  Se mere i kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 

2021/22.  

Retvisende billede 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ændring af anvendt regnskabspraksis for en andelsboligforening følger de normale 

regler i årsregnskabsloven3, som foreskriver, at ændringer udelukkende kan ske, 

for at give et bedre retvisende billede, eller hvis der er kommet nye regler, hvorved 

ændringen er nødvendig. I forbindelse med denne vurdering af om ændring af an-

vendt regnskabspraksis er mulig, skal andelsboligforeningers særlige karakteristika 

tages i betragtning. 

Foretages der ændring af anvendt regnskabspraksis, skal de normale oplysnings-

forpligtelser overholdes, dvs. fyldestgørende oplysninger der omfatter: 

 Ændringen beskrives og begrundes, herunder ny og tidligere praksis, og at 

sammenligningstallene er tilpasset. 

 Beløbsmæssig indvirkning på indeværende års og sammenligningsårets aktiver, 

passiver, egenkapital og resultat. 

 

Hovedreglen for ændring af anvendt regnskabspraksis er, at ændringen sker med 

tilbagevirkende kraft med regulering over egenkapitalen, og at sammenligningstal-

lene tilpasses. 

Årsrapporten, skal i det mindste bestå af: 

 Ledelsespåtegning 

 Revisorerklæring (hvis relevant) 

 Resultatopgørelse 

 Balance 

 Anvendt regnskabspraksis 

 Noter 

 Særlige noter for andelsboligforeninger vedrørende nøgleoplysninger og be-

regning af andelsværdi (andelskronen). 

 

Mulige tilvalg til årsrapporten kan bestå af, fx: 

 Administratorerklæring 

 Ledelsesberetning 

 Resultatdisponering 

 Likviditetsresultat 

 Egenkapitalopgørelse 

 Tilvalg fra regnskabsklasse B (ved tilvalg skal de tilvalgte regler følges på en sy-

stematisk og konsekvent måde, og anvendt regnskabspraksis skal suppleres 

med, at der er sket tilvalg fra højere regnskabsklasse). Tilvælges bestemmelser 

fra en højere regnskabsklasse, skal alle de for de(n) tilvalgte bestemmelser 

gældende krav overholdes.  

Årsrapportens indhold, regnskabsposter og elementer 

Nedenfor følger kommentarer til en række særligt udvalgt indhold i årsrapporter 

for andelsboligforeninger. 

 
3  Se mere i kapitel 12 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og væsentlige fejl i publikatio-

nen Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22. 

Ændring af anvendt 

regnskabspraksis 

Årsrapportens indhold 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Erklæringer 

Ledelsespåtegning 

Årsrapporten skal indeholde en normal ledelsespåtegning, hvor bestyrelsen af an-

delsboligforeningen erklærer sig om, at årsrapporten giver et retvisende billede og 

er aflagt i overensstemmelse med lovgivning, standarder og vedtægter m.v.4 

Administratorerklæring 

Da en administrator ikke er en del af andelsboligforeningens ledelse og ikke indgår i 

ledelsespåtegningen, er der mulighed for frivilligt at medtage en administratorer-

klæring, som en særskilt erklæring. Indhold og form heraf, kan aftales indbyrdes 

mellem foreningen og administrator. 

Revisorerklæring 

Det er ikke lovmæssigt bestemt, at der skal foretages revision af årsrapporter for 

andelsboligforeninger, der er aflagt efter årsregnskabslovens regler for regnskabs-

klasse A. Andelsboligforeningerne kan vedtægtsmæssigt beslutte, at en revisor skal 

afgive en erklæring på årsrapporten, hvorved denne revisorerklæring skal indgå i 

årsrapporten. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Indtægter i en andelsboligforening kan bl.a. bestå af (ikke udtømmende): 

 Boligafgift fra andelshavere 

 Lejeindtægter fra boliglejemål, erhvervslejemål, garager og kælderrum 

 Indtægter fra vaskeri og fælleshus 

 Lejeindtægter, der kan henføres til Grundejernes Investeringsfond 

 Tilskud til rente- og bidragsbetaling og vedligeholdelse af ejendommen m.v., 

som kan modtages af kommuner (se nedenfor). 

 

Det er udelukkende de indtægter, der vedrører regnskabsåret, som skal medtages i 

resultatopgørelsen, hvorfor eventuelle boligafgifter eller lejeindtægter, modtaget 

for fx januar året efter, men allerede indbetalt i december, først skal medtages som 

indtægt i året efter. 

For at vise fordelingen af indtægterne i foreningen, kan indtægterne specificeres i 

relevante poster i noterne til resultatopgørelsen, som fx opdelt på ovenstående for-

skellige indtægtstyper. 

Ved indskud og tillægsværdi fra nye andelshavere anses dette for at være en til-

gang på egenkapitalen, og ikke en indtægt i resultatopgørelsen. 

Midlertidige tillæg, som opkræves hos andelshavere via boligafgiften, anbefaler Er-

hvervsstyrelsen at oplyse i en note til årsrapporten. I noten anbefales det, at der 

oplyses om beløb, samt hvor mange boliger det vedrører, hvordan det aftrappes, 

og hvornår de midlertidige tillæg falder bort. 

Den andel af årets lejeindtægter, som kan henføres til Grundejernes Investerings-

fond, skal indregnes i resultatopgørelsen. 

Tilskud 

Andelsboligforeninger kan søge og modtage forskellige former for offentlige tilskud 

til rente- og bidragsbetaling og vedligeholdelse af ejendommen m.v. 

 

4  Se mere i kapitel 4 Grundlæggende krav til årsrapporten i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 

2021/22 (årsregnskabslovens § 9). 

Erhvervsstyrelsens 

anbefaling 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Sådanne tilskuds skal præsenteres særskilt i resultatopgørelsen (fx under "Andre 

driftsindtægter") og må, i henhold til årsregnskabslovens grundlæggende brutto-

værdis princip, ikke modregnes i eventuelle omkostninger. Omkostningerne, der 

dækkes med tilskuddet, skal indregnes og præsenteres i de relevante regnskabspo-

ster, som de normalt indregnes og præsenteres i, uagtet om der er opnået tilskud 

hertil eller ej. Dette er tillige gældende for tilgodehavender og gæld. 

Præsenteres sådanne tilskud under regnskabsposten "Andre driftsindtægter", an-

befales det, at der sker specifikation i en note. 

Præsentationen af tilskud til dækning af omkostninger, såsom vedligeholdelse eller 

renter af gæld, er i Erhvervsstyrelsens seneste vejledning præciseret, så tilskud 

fremover ikke kan modregnes i de omkostninger, som tilskuddene vedrører. 

Hvis et tilskud til byfornyelse er ydet som et kontanttilskud og ikke et lånebaseret 

tilskud, skal tilskuddet indtægtsføres i resultatopgørelsen, i takt med at der sker 

opfyldelse af de tilhørende tilskudsbetingelser. 

Bliver der til andelsboligforeningen ydet et tilskud, der skal dække et flerårigt byg-

geprojekt, hvor tilskuddet først vil blive modtaget, når hele byggeprojektet er fær-

digt, skal der på hver balancedag, af de regnskabsår som byggeprojektet strækker 

sig over, foretages et skøn over det samlede forventede tilskud, som andelsbolig-

foreningen anser sig for at være berettiget til (indtjent). Der skal således ske ind-

tægtsførsel af dette beløb i hvert af de pågældende regnskabsår og optages et til-

svarende akkumuleret tilgodehavende i balancen. Når andelsboligforeningen mod-

tager den endelige afregning af tilskuddet, skal eventuelle ændringer til de tidligere 

foretagne skøn indregnes i resultatopgørelsen i afslutningsåret, som normalt ved 

ændring af regnskabsmæssige skøn. 

Er andelsboligforeningen, under visse omstændigheder, forpligtet til at skulle tilba-

gebetale allerede modtagne tilskud, skal dette oplyses som en eventualforpligtelse, 

medmindre de særlige omstændigheder allerede er indtruffet og der således er en 

faktisk forpligtelse på balancedagen. Der kommenteres yderligere herpå i kom-

mende afsnit. 

Vedligeholdelse og forbedring 

Sondringen mellem om der er tale om vedligeholdelse eller forbedring, følger den 

normale sondring i årsregnskabsloven5. 

Det betyder, at omkostninger til vedligeholdelse skal indregnes i resultatopgørel-

sen, mens forbedringer indregnes som aktiver i balancen. 

Når omkostningerne vedrører ejendommen, er denne praksis gældende, uagtet 

hvilken værdiansættelsespraksis der anvendes på ejendommen. 

Vedligeholdelsesomkostninger anses generelt for at være omkostninger til at op-

retholde aktivets stand. 

I resultatopgørelsen anbefales det, at vedligeholdelsesomkostninger opdeles i to 

særskilte poster: 

 Vedligeholdelse, løbende 

 Vedligeholdelse, genopretning og renovering. 

 

Opdelingen anbefales af hensyn til nøgletal M1 og M2, som er særligt krævende 

nøgletalsoplysninger for andelsboligforeninger. Se senere afsnit herom. 

 

5  Se mere i kapitel 16 Materielle aktiver i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22. 

Vedligeholdelse 

Ændret fortolkning af 

præsentation 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Regnskabsposten "Vedligeholdelse, løbende" anbefales anvendt, hvis karakteren af 

omkostningen er almindelig og en løbende omkostning til at opretholde aktivets 

stand. 

Regnskabsposten "Vedligeholdelse, genopretning og renovering" anbefales an-

vendt, hvis karakteren af omkostningen er til planlagte opgaver af større omfang, 

eller hvis omkostningerne opstår ved, at byggesagsomkostninger fordeles, når sa-

gens omkostninger både indeholder vedligeholdelse og forbedring. Sker en sådan 

fordeling, vil vurderingen af fordelingen oftest foretages sammen med andelsbolig-

foreningens byggesagkyndige og/eller valuar. 

Foreningen kan tidligere år have reserveret beløb på egenkapitalen under "Reserve 

for vedligeholdelse af ejendom", som præsenteres under egenkapitalens ikke-

bundne reserver; "Andre reserver". Afholdes der omkostninger til vedligeholdelse, 

hvortil der tidligere er reserveret et beløb på denne reserve, vil omkostningen sta-

dig skulle omkostningsføres i resultatopgørelsen, mens der dog via resultatdispone-

ringen vil ske en opløsning af det anvendte beløb via "Reserve for vedligeholdelse 

af ejendom". Der kommenteres yderligere herpå i kommende afsnit. Behandlingen 

sker for at sikre, de særlige nøgletal for andelsboligforeninger bliver korrekte og 

retvisende. 

Forbedringsomkostninger anses for at være omkostninger, der afholdes til at for-

øge aktivets værdi, og hvor det samtidig vurderes sandsynligt, at omkostningen vil 

medføre yderligere fremtidige økonomiske fordele og dermed forøge indtægts-

grundlaget for andelsboligforeningen. 

En forbedring, som udføres, fx på andelsboligforeningens bygning, hvor eksterne 

lejere herefter vil få en huslejeforøgelse af forbedringen, er et klart tegn på, at der 

er tale om en forbedring. Dette er ikke direkte tilfældet, når der ikke er eksterne le-

jere, men udelukkende andelshavere i ejendommen. Herved vil der ikke direkte op-

nås en stigning i indtægterne, der direkte kan måles, men dette gør dog ikke, at 

den regnskabsmæssige behandling er anderledes, da forbedringer tillige i dette til-

fælde, skal aktiveres på ejendommens værdi i balancen. 

Ved større byggesager/renoveringsprojekter skal andelsboligforeningen ud fra de-

res bedste skøn (fx ud fra et byggebudget) foretage en opdeling af, hvad der er 

vedligeholdelses- contra forbedringsomkostninger. Dette skal foretages, eftersom 

sådanne projekter oftest vil indeholde begge type af omkostninger, hvorved det 

skal sikres, at omkostningerne på balancedagen indgår i de korrekte regnskabsperi-

oder og korrekt i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. 

Afskrivninger 

Afskrivninger på bygninger er ikke direkte krævet for virksomheder i regnskabs-

klasse A, hvilket tillige omfatter andelsboligforeninger6. Det er lovens krav, om at 

årsrapporten skal give et retvisende billede, periodiseringskravet og regnskabsbru-

gernes informationsbehov, der skal tages i betragtning, når ledelsen vurderer, om 

der skal foretages afskrivninger på andelsboligforeningens bygninger.  

Særligt for andelsboligforeninger er, at foreningens særlige karakter betyder, at 

indregning af afskrivninger er mindre væsentligt af hensyn til det retvisende bil-

lede. Andelsboligforeningers særlige karakter betyder, at indtægter, omkostninger 

og resultatet er et resultat af boligydelsens størrelse til at afdække årets omkost-

ninger, herefter opsparinger/reserveringer til senere vedligeholdelse, samt likvidi-

tetsmæssigt overskud til at dække afdrag på andelsboligforeningens gæld. Modsæt-

ningsvist består sådanne poster for almindeligt erhvervsdrivende virksomheder, ty-

pisk af handel og overskudsskabende aktivitet i det normale marked. Som følge af 

disse særlige karakteristika og at afskrivninger ikke har indflydelse på 

 

6  Se mere i kapitel 42 Særlige krav til virksomheder i regnskabsklasse A i publikationen Indsigt i årsregn-

skabsloven 2021/22. 
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boligafgiftens størrelse, vil behovet for afskrivninger på bygninger oftest være 

mere begrænset for at kunne opfylde kravet om et retvisende billede, hvorfor der 

ikke er særskilt krav herom. 

Denne betragtning omfatter endvidere installationer og lignende, som kan være 

indlagt i bygningen, til brug for bygningen, i form af fx vinduer og tag. Dette selvom 

disse delkomponenter af bygningen endda kan have en væsentligt kortere brugstid 

end selve bygningen. Disse aktiver anses stadig som en del af bygningen, hvorved 

der heller ikke er krav om afskrivning eller dekomponering heraf. 

Øvrige materielle anlægsaktiver, såsom inventar, driftsmateriel m.v. skal modsæt-

ningsvist afskrives over den forventede brugstid. 

Resultatdisponering 

Der er ikke krav om en resultatdisponering. Erhvervsstyrelsen anbefaler dog at vise 

en resultatdisponering eller en egenkapitalopgørelse for at kunne overholde års-

regnskabslovens krav om, hvordan årets disponering af over- eller underskud er 

sket7. 

Resultatdisponeringen i en andelsboligforening kan bl.a. bestå af følgende poster: 

 Overført eller anvendt reserve, vedligeholdelse af ejendom 

 Overført eller anvendt reserve, Grundejernes Investeringsfond 

 Overført restandel af årets resultat. 

 

Formålet med resultatdisponeringen er visuelt at vise, hvordan årets resultat bliver 

anvendt og fordelt, herunder hvor stor en andel af årets resultat der overføres til 

fremtidig vedligeholdelse, hvor stor en andel der er anvendt af tidligere reserve til 

vedligeholdelse og lignende. 

Det bemærkes, at overførsler eller anvendelse af reserver til vedligeholdelse af 

ejendom, således ikke er en omkostning, der kan indgå i andelsboligforeningens re-

sultatopgørelse. 

Likviditetsresultat 

Erhvervsstyrelsen anbefaler, at en specifikation af andelsboligforeningens likvidi-

tetsresultat medtages i årsrapporten, som følge af at dette vil være en god infor-

mation for andelshaveres vurdering af årets resultat. 

Specifikationen anbefales placeret i forlængelse af resultatopgørelsen og efter re-

sultatdisponeringen. 

Specifikationen viser andelsboligforeningens likviditetsmæssige resultat og kan an-

vendes til at vurdere, om den opkrævede boligafgift for regnskabsåret har været 

tilstrækkeligt dækkende for foreningens omkostninger og afdrag på lån. 

For at komme frem til det likviditetsmæssige resultat, viser specifikationen årets 

resultat og herefter reguleres der for de ikke-likvide resultatopgørelsesposter samt 

for posteringer fra balancen med likviditetspåvirkning, som fx: 

 Kurstab og låneomkostninger ved låneomlægning (resultatopgørelsen) 

 Afskrivning driftsmidler, inventar m.v. (resultatopgørelsen) 

 Betalte prioritetsafdrag (balancen) 

 Indeksregulering af indekslån (balancen). 

 

7 Årsregnskabsloven § 21, stk. 2, nr. 4 og 5 
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Balance 

Ejendomme 

Andelsboligforeningers ejendomme kan efter første indregning til kostpris efterføl-

gende måles efter to mulige metoder: 

 Kostpris 

 Dagsværdi. 

 

Måles ejendommen til kostpris, sker det til det oprindelige beløb, som foreningen 

har betalt med tillæg af eventuelle købsomkostninger, tilbygninger og foretagne 

forbedringer (se tidligere afsnit om sondringen mellem vedligeholdelse og forbed-

ring). 

Der er som udgangspunkt ikke krav om, at der skal foretages systematiske afskriv-

ninger på foreningens ejendom, der er optaget til kostpris (se tidligere afsnit om af-

skrivninger). Bestyrelsen har derimod ansvaret for løbende at vurdere, om ejen-

dommens værdi er faldet, hvorved der er krav om, at ejendommens værdi i balan-

cen skal nedskrives til denne lavere værdi, selvom ejendommen værdiansættes til 

kostpris. Denne lavere værdi er ifølge årsregnskabslovens regler benævnt genind-

vindingsværdien. 

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af: 

 Kapitalværdien ved anvendelse af ejendommen  

 Salgsværdien af ejendommen fratrukket forventede omkostninger ved salg. 

 

Foretages der en nedskrivning til genindvindingsværdien, skal denne nedskrivning 

foretages i resultatopgørelsen. 

Måles ejendommen til dagsværdi, er dagsværdien et udtryk for den aktuelle salgs-

værdi ved salg mellem uafhængige parter. 

Dagsværdien skal måles ved hvert års regnskabsafslutning og skal være opgjort på-

lideligt og velunderbygget. 

Dagsværdien kan fastlægges på forskellige måder, som fx (ikke udtømmende): 

 Valuarvurdering eller anerkendte værdiansættelsesmodeller (fx en DCF-model 

eller en afkastbaseret model) 

 Sammenlignelige handler. 

 

Anvender andelsboligforeningen en aktuel valuarvurdering til brug for beregning af 

andelsværdien, skal denne valuarvurdering tillige anvendes til at værdiansætte 

ejendommens dagsværdi i årsrapportens balance. 

Anvender andelsboligforeningen en fastholdt valuarvurdering til at opgøre andels-

værdien, kan denne i udgangspunktet ikke anvendes til at værdiansætte ejendom-

men i årsrapportens balance, eftersom der i årsrapportens balance skal være tale 

om den aktuelle dagsværdi på baggrund af forhold, der er til stede og kendte på ba-

lancedagen. 

Der kan til værdiansættelse af ejendommen til dagsværdi i årsrapportens balance 

udelukkende anvendes en fastholdt valuarvurdering, hvis det fx med et notat fra 

valuaren eller lignende kan dokumenteres, at de væsentligste parametre, der ligger 

til grund for fastsættelsen af dagsværdien, er uændrede. Da det er den aktuelle 

dagsværdi, ejendommen skal måles til i årsrapportens balance, kan en tidligere 

fastlagt dagsværdi ikke ukritisk ligge til grund for den aktuelle dagsværdi på balan-

cedagen for det aktuelle regnskabsår. 

Ejendomme til kostpris 

Ejendomme til 

dagsværdi 
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Anvendes andre værdiansættelsesmetoder eller vurdering af ændringer i væsent-

lige parametre i forhold til tidligere års vurderinger i stedet for en aktuel valuarvur-

dering til opgørelse af dagsværdien, anses dette som udgangspunkt for at være 

komplekst. Det er andelsboligforeningens bestyrelse, som har ansvaret for at doku-

mentere grundlaget for værdiansættelsen, herunder den anvendte model, data og 

vurderinger, hvilket kræver adgang til tilstrækkelige kompetencer og relevant data, 

hvis bestyrelsen opgør dagsværdien på egen hånd. 

Omkostninger til forbedring af ejendommen skal medtages som tilgange til ejen-

dommens værdi på lige fod med, hvad der gælder ved måling til kostpris. Den efter-

følgende ændring i dagsværdien skal herefter opgøres som den aktuelle dagsværdi 

på balancedagen, fratrukket årets forbedringer og dagsværdien på sidste års balan-

cedag. 

Ændringen i dagsværdi, skal indregnes direkte i egenkapitalen under posten "Re-

serve for opskrivning af ejendom". 

Som følge af andelsboligforeningers særlige karakter foretages der som udgangs-

punkt ikke afskrivninger på ejendommen. 

Det betyder, at når der foretages større udskiftninger, som fx af vinduer, tag eller 

lignende bygningsbestanddele, skal der foretages en aktiv vurdering af, hvor stor 

en andel af de udskiftede bestanddele der rent faktisk er forbedring og – i modsat 

fald – vedligeholdelse. 

Bestanddelene kan fx have nogle forbedrede elementer i forhold til de nuværende 

bestanddele på ejendommen, hvorved det udelukkende er værdien af de forbed-

rede elementer, der skal medtages som tilgange til forbedringer på bygningerne, 

mens den resterende andel skal føres i resultatopgørelsen. Værdien af de forbed-

rede elementer vil sandsynligvis være større, jo længere tid der er gået fra ejen-

dommens oprindelige opførsel eller udskiftning af tilsvarende bestanddele. 

Sker denne opdeling ikke, vil det, som følge af de manglende afskrivninger på ejen-

dommen, svare til, at bygningsbestanddelene var tillagt dobbelt på ejendommens 

værdi. 

I anvendt regnskabspraksis skal det anføres, hvilken indregnings- og målemetode 

for ejendommen, som andelsboligforeningen har valgt. 

Anvendes dagsværdi, anses dette som et tilvalg fra årsregnskabslovens regler for 

klasse B-virksomheder, hvorved reglerne i lovens § 41 skal følges. Det skal tillige 

anføres i anvendt regnskabspraksis, at der er sket tilvalg af visse bestemmelser fra 

klasse B. 

Yderligere skal det i anvendt regnskabspraksis beskrives, hvilken værdiansættel-

sesmetode ejendommens værdi er opgjort efter. I årsrapporten er det yderligere et 

krav, at der medtages oplysninger om ejendommens værdi, hvis opskrivningen ikke 

havde været foretaget. 

På baggrund af informationsindholdets væsentlighed for regnskabsbrugerne, er det 

Erhvervsstyrelsens anbefaling, at der i årsrapporten for andelsboligforeninger 

medtages en anlægsnote for ejendommen, som viser årets tilgang, afgang m.v., 

hvor ejendommens værdi ekskl. opskrivning tillige med fordel kan medtages. 

Det er endvidere Erhvervsstyrelsens anbefaling, at bestyrelsen overvejer at med-

tage oplysninger om de væsentligste forudsætninger for den opgjorte dagsværdi, 

som er krævet for øvrige regnskabsklasser, da det særligt vil tilgodese andelsbolig-

foreningens finansieringsinstitutter. 

Udskiftning af større 

bygningsbestanddele 

Erhvervsstyrelsens 

anbefaling 
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De væsentligste forudsætninger, ved anvendelse af en valuarvurdering ud fra valu-

arens fastsatte vurderingsnorm til brug for beregning af andelsværdien, kunne fx 

være: 

 Budgetperiode 

 OMK-leje pr. m2 (omkostningsbestemt husleje) 

 Merlejeindtægt ved modernisering 

 Moderniseringsomkostninger. 

 

Anvendes der en anden opgørelsesmetode, kan der være andre forudsætninger, 

som er de væsentligste.8 

Hertil kan i øvrigt overvejes at medtage en følsomhedsanalyse til at synliggøre ef-

fekten på ejendommens værdi ved ændring i de væsentligste forudsætninger til op-

gørelsen af dagsværdien. 

Andelsboligforeninger skal som udgangspunkt følge de almindelige regler i årsregn-

skabsloven ved ændring af anvendt regnskabspraksis. Foreningen skal følge konti-

nuitetsprincippet, hvor den anvendte regnskabspraksis skal være den samme fra ét 

regnskabsår til det næste. Der kan som udgangspunkt derfor ikke skiftes fra kost-

pris til dagsværdi eller omvendt fra det ene år til det andet. 

Ifølge årsregnskabsloven kan der udelukkende skiftes anvendt regnskabspraksis, 

hvis det er påkrævet ifølge lovgivningen, en ændret regnskabsstandard, eller hvis 

regnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede. 

Det betyder derfor, at det i udgangspunktet kan være vanskeligt at skifte fra den 

mere retvisende metode – dagsværdi, til kostpris. Ændringen kan dog foretages én 

gang i henhold til Erhvervsstyrelsens opfattelse ved henvisning til reglerne om fast-

holdt værdi, jf. andelsboliglovens § 5, stk. 39, som følge af andelsboligforeninger-

nes særlige karakteristika. 

Muligheden gives udelukkende én gang og der er som udgangspunkt ingen tidsbe-

grænsning på anvendelsen. Yderligere skal det bemærkes, at muligheden er uaf-

hængig af, hvilken værdiansættelsespraksis ejendommen har ved beregning af an-

delsværdien, hvilket betyder, at det heller ikke er et krav, at foreningen ved bereg-

ning af andelsværdien anvender fastholdt værdi i henhold til andelsboligloven. 

Anvendes denne særlige mulighed for at ændre praksis til kostpris fra dagsværdi, 

er der ikke noget til hinder for senere at ændre praksis til dagsværdi igen, eftersom 

dagsværdi vil give et bedre retvisende billede. Sker dette, kan der ikke senere skif-

tes tilbage til kostpris igen med henvisning til reglerne om den fastholdt værdi. 

Udgangspunktet ved ændring i anvendt regnskabspraksis i årsregnskabsloven er, at 

det skal ske med tilbagevirkende kraft, hvorved sammenligningstal tilpasses og æn-

dringseffekten indregnes på egenkapitalen primo i sammenligningsåret. 

Yderligere i henhold til reglerne i årsregnskabsloven, vil en sådan ændring af an-

vendt regnskabspraksis på ejendommen fra kostpris til dagsværdi, med indregning 

af opskrivningen på ejendommen direkte i egenkapitalen, ikke skulle korrigeres i 

sammenligningstallene, men udelukkende fremadrettet, dvs. uden påvirkning på 

sammenligningstallene10. 

 

8  Se mere i reglerne fra de øvrige regnskabsklasser i kapitel 17 Investeringsejendomme i publikationen 

Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22. 
9  Ikrafttrædelsesdato – 1. juli 2020. 
10  Årsregnskabslovens § 51, stk. 2. 
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Det er af Erhvervsstyrelsen præciseret, at den offentlige ejendomsvurdering ikke 

kan anvendes ved værdiansættelse af ejendommen til dagsværdi i årsrapportens 

balance. 

Den offentlige ejendomsvurdering er udelukkende en mekanisk beregning, som ikke 

tager højde for de særlige karakteristika, der er på ejendommen, hvorfor den ikke 

kan anvendes, hverken som princip for kostpris, dagsværdi eller som et princip i sig 

selv. 

Grundejernes Investeringsfond 

Grundejernes Investeringsfond (GI) er en opsparingsfond til brug for løbende vedli-

geholdelse og udvikling af ejendomme, herunder fx ejendomme i andelsboligfor-

eninger. Det er ikke alle ejendomme, der er omfattet af denne opsparingsfond, men 

andelsboligforeningen kan være omfattet som følge af lov eller vedtægter. 

Indestående på kontoen hos GI er et udtryk for foreningens forpligtelse til at vedli-

geholde ejendommen for et tilsvarende beløb. Indbetalinger til GI skal ske med et 

bestemt beløb hvert år. Beløbet til indbetaling opkræves løbende som en del af hus-

lejen og indbetales til GI, hvis ejendommens konti i henhold til lejelovens § 120 er 

positiv.  

Kontoen hos GI er ikke som en normal bankkonto, da den er bundet. Indeståendet 

kan udelukkende anvendes til vedligeholdelse som defineret af GI's fastsatte regel-

sæt. 

Indestående kan formindskes ved frasalg af lejemål eller ved at afholde vedligehol-

delsesomkostninger, der opfylder formålet og GI's regelsæt. 

Fortolkningen er, i Erhvervsstyrelsens seneste regnskabsvejledning for andelsbolig-

foreninger ændret, så der ikke længere kan medtages en hensat forpligtelse (hen-

sættelse) svarende til indestående på bindingskontoen hos GI. Herudover skal årets 

henførbare lejeindtægter til GI ikke længere periodiseres men forblive som indtæg-

ter i resultatopgørelsen. Indeståendet på foreningens konto hos GI kan heller ikke 

længere klassificeres som tilgodehavender i årsrapportens balance. 

Fremover skal indestående på kontoen hos GI klassificeres som likvider i årsrappor-

tens balance og indeholde oplysning om størrelsen på indeståendet samt at kon-

toen er bundet. 

Forpligtelsen til i fremtiden at vedligeholde ejendommen kan under årsregnskabslo-

vens regler ikke fortolkes som en forpligtelse. Derfor kræves det fremover, at der 

sker reservation på egenkapitalen (binding på egenkapitalen) af et beløb tilsva-

rende indeståendet på kontoen hos GI. Reservationen sker via overførsel fra resul-

tatdisponeringen. 

Ved frasalg af lejemål eller afholdelse af vedligeholdelsesomkostninger, der opfyl-

der reglerne og formålet til at kunne anvendes af indeståendet hos GI, skal der ske 

opløsning af tilsvarende beløb på reserven i egenkapitalen, hvilket tillige sker via 

opløsning gennem resultatdisponeringen. 

Da indeståendet på kontoen hos GI ikke kan være negativt, kan den tilsvarende re-

serve på egenkapitalen heller ikke blive negativ. 

Reserven indgår som en del af egenkapitalens "Andre reserver" og skal vises sær-

skilt i balancen og i egenkapitalopgørelsen (hvis en sådan medtages). 
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Som vi ser det 

Almindelige erhvervsdrivende virksomheder (herunder selskaber), uanset regn-

skabsklasse, kan også have en konto hos GI. 

Nedenfor er EY's opfattelse af klassifikation af indestående hos og reserver vedrø-

rende GI i almindelige erhvervsdrivende virksomheder anført. 

Indestående i GI 

Det er EY's generelle opfattelse, at indeståender hos GI i årsrapporten normalt bør 

klassificeres som tilgodehavender i balancen, da indeståendet på kontoen ikke er 

til fri disposition på samme måde som et bankindestående, og derfor næppe heller 

normalt betragtes som en del af den løbende likviditetsstyring i virksomheden. 

Det er EY's vurdering, at Erhvervsstyrelsens opfattelse af klassifikation af indestå-

ende hos GI – som den er udtrykt i vejledningen for andelsboliger – udelukkende 

gælder for andelsboligforeninger, som følge af deres særskilte karakteristika. 

Vi vil ikke afvise, at indestående hos GI kan placeres under likvide beholdninger ud 

fra en substansbetragtning i de særlige situationer, hvor størrelsen af indeståen-

det er så betragteligt, at det i højere grad betragtes som en del af den løbende li-

kviditetsstyring. 

Yderligere er der i regnskabsklasse A mere lempelige krav til præsentation og 

klassifikation i balancen, hvorved det ikke kan afvises, at indestående på GI kan 

placeres under likvide beholdninger, hvis det vurderes mere retvisende. 

Vores generelle anbefaling er dog normalt klassifikation som tilgodehavender på 

samme måde, som vi anbefaler for almindelige, erhvervsdrivende virksomheder. 

Reserve vedrørende GI 

Det er EY's opfattelse at forpligtelsen til at vedligeholde ejendommen i fremtiden 

med midler indeståender hos GI heller ikke for almindeligt erhvervsdrivende virk-

somheder kan anses for at være en forpligtelse. 

Det er her EY's generelle opfattelse, at det for almindelige erhvervsdrivende virk-

somheder tillige skal ske via resultatdisponering og overførsel af reserve vedrø-

rende GI i årsrapporterne. 

Der skal i denne forbindelse skelnes mellem, om der i virksomhedens vedtægter 

fremgår bestemmelser om reservering til GI eller ej. 

Efter EY's opfattelse bør reserven Andre lovpligtige eller vedtægtsbestemte reser-

ver anvendes, hvis det i vedtægterne er krævet, at der skal ske reservering af be-

løb til GI.  

Er der ikke nogen omtale heraf i vedtægterne, er det EY's generelle opfattelse, at 

reserven Øvrige reserver bør anvendes. 

I resultatdisponeringen skal det sikres, at der sker korrekt overførsel til den rele-

vante reserve, og at denne præsenteres korrekt i egenkapitalopgørelsen. 



 

Årsrapporter for andelsboligforeninger 14 

Andre reserver under egenkapitalen 

Egenkapitalposterne under "Andre reserver" er særlige reserver som fx kan bestå 

af: 

 Reserve for imødegåelse af værdiforringelse af ejendom 

 Reserve for vedligeholdelse af ejendommen 

 Reserve for kurstab på lån ved omlægning 

 Reserve for Grundejernes Investeringsfond (bunden) 

 Reserve for byfornyelse med tilbagebetalingspligt (bunden). 

 

Reserverne besluttes af generalformsalingen eller ved lov (fx Reserve for Grund-

ejernes Investeringsfond). De generalforsamlingsbesluttede reserver, som er be-

stemt til særlige formål, kan af generalforsamlingen vælges omgjort eller besluttes 

anvendt til andre formål, hvis dette ikke strider mod foreningens vedtægter. 

Der kan ikke ske hensættelse til fx fremtidig vedligeholdelse uden for reserverne 

under egenkapitalen. 

Indvendig vedligeholdelse for lejere 

Andelsboligforeningen skal hensætte beløb til indvendig vedligeholdelse for lejere 

efter lejelovens § 122, som omfatter indbetalinger til en vedligeholdelseskonto 

med faste regulerede beløb, for at kunne dække lejernes indvendige vedligehol-

delse, som fx  

 Hvidtning 

 Maling 

 Tapetsering 

 Lakering af gulve. 

 

Saldoen på vedligeholdelseskontoen til indvendig vedligeholdelse følger det enkelte 

lejemål. 

Klassifikationen som hensat forpligtelse i årsrapporten sker, som følge af at for-

faldstidspunktet er usikkert. 

Gældsforpligtelser 

En af de væsentligste oplysninger i årsrapporten til regnskabsbrugerne i et andels-

boligregnskab er oplysning om gældsforpligtelserne. Dette gælder både regnskabs-

brugere i form fx af andelshavere, nye andelshavere og foreningens finansierings-

kilder. 

Den væsentligste gældsforpligtelse er oftest lån til finansiering af ejendommen, 

mens øvrige gældsposter fx kan bestå af: 

 Vand- og varmeregnskab 

 Mellemregning med administrator 

 Indbetalte beløb fra købere af andele, der afventer godkendelse af overdragel-

sen 

 Deposita 

 Forudbetalt boligafgift og leje 

 Øvrig gæld. 

 

Ovenstående gældsposter er ikke udtømmende, og det skal samtidig bemærkes, at 

hvis foreningens gældsposter er komplekse, er det vigtigt for regnskabsbruger, at 

der er en tilstrækkelig grundig beskrivelse heraf. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/341
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Gældsforpligtelserne i andelsboligforeningernes årsrapport skal efter ændring i års-

regnskabslovens skemakrav opdeles i kortfristede og langfristede gældsforpligtel-

ser. Opdelingen er obligatorisk og følger de almindelige opdelingskrav i årsregn-

skabsloven, hvor kortfristede gældsforpligtelser er defineret ved at være forpligtel-

ser med betaling inden for et år efter regnskabsårets udløb, mens øvrige gældsfor-

pligtelser er langfristede. 

Særligt forpligtelserne prioritetsgæld og negativ basisværdi af renteswap gør opde-

lingen på kort- og langfristede gældsforpligtelser relevant. For prioritetsgæld er 

den kortfristede andel de afdrag, der forfalder til betaling i det kommende regn-

skabsår, mens den kortfristede andel af renteswap kan opgøres efter en tilnærmet 

metode. Denne tilnærmede metode kan ske ud fra en af følgende metoder: 

 Forholdsmæssig opdeling af renteswap ud fra prioritetsgældens forholdsmæs-

sige opdeling af kortfristet og langfristet gæld 

 Lineær fordeling over renteswapaftalens resterende løbetid. 

 

Eksempel – forholdsmæssig opdeling på baggrund af prioritetsgælden 
 I alt Kortfristet Langfristet 
 

   

Prioritetsgæld 500 25 475 
i % 100 % 5 % 95 % 
Basisværdi af renteswap 100 5 95 
    

 

Eksempel – lineær fordeling 

kr. 
I alt 

(10/10-dele) 
Kortfristet 

(1/10-dele) 
Langfristet  
(9/10-dele) 

 
   

Basisværdi af renteswap, løbetid 10 år 100 10 90 

 
   

    

Der er ikke krav om oplysning af restgæld efter 5 år, men denne oplysning kan 

medtages, hvis dette vurderes informativt for regnskabsbrugerne. 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld omfatter typisk lån til finansiering af ejendommen ydet af realkredit-

institutter og pengeinstitutter. 

Der er i årsregnskabsloven ikke specifikke krav til målemetoden for andelsboligfor-

eningers prioritetsgæld, men efter Erhvervsstyrelsens opfattelse kan gælden måles 

efter følgende metoder: 

 Amortiseret kostpris 

 Nominel værdi (restgæld) 

 Kursværdi. 

 

Måling til amortiseret kostpris følger årsregnskabslovens normale principper11, 

hvor stiftelsesomkostninger og kurstab fordeles over lånets samlede løbetid og der-

med ikke på én gang føres i resultatopgørelsen ved optagelse af lånet. 

I afsnit 21.6 i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22 er der medtaget 

et illustrativt eksempel på anvendelse af målemetoden amortiseret kostpris, som 

kan anvendes til inspiration. 

Målemetode nominel værdi kan udelukkende anvendes, hvis stiftelsesomkostninger 

og kurstab er uvæsentlige på etableringstidspunktet. 

 

11  Se mere i kapitel 21 Finansielle forpligtelser i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 2021/22. 

Ændret præsentation – 

opdeling af kort- og 

langfristet gæld 

Amortiseret kostpris 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Ved måling til nominel værdi (restgæld) føres stiftelsesomkostninger og kurstab di-

rekte i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor lånet optages, hvorved der sker 

fuld belastning heraf i det regnskabsår, hvor lånet optages, hvilket er modsat af, 

hvordan resultatopgørelsen belastes ved måling til amortiseret kostpris. 

Metoden kan ikke anvendes, hvis kurstab og stiftelsesomkostningerne (låneomkost-

ningerne) er væsentlige, eftersom det ikke vil være retvisende at belaste optagel-

sesårets resultatopgørelse med væsentlige kurstab og stiftelsesomkostninger. Her 

skal metoden amortiseret kostpris anvendes, hvorved der sker periodisering over 

lånets løbetid af kurstab og stiftelsesomkostninger, hvilket er mere retvisende. 

Det skal endvidere bemærkes, at kurstab skal præsenteres sammen med det rele-

vante lån og ikke som et aktiv i balancen eller som en del af ejendommens kostpris. 

Kurstab i sig selv opfylder ikke årsregnskabslovens definition på et aktiv. 

Metoderne til opgørelse af prioritetsgælden i ejendommen er udvidet i Erhvervssty-

relsens seneste vejledning, til nu også at omfatte måling til kursværdi. 

Metoden kan udelukkende anvendes, hvis ejendommen måles til dagsværdi i års-

rapporten (uafhængigt af den målemetode, som er valgt ved beregning af andels-

værdien). 

Afhængig af omstændighederne kan det være en fordel at anvende denne måleme-

tode, eftersom metoden medfører, at udviklingen i dagsværdien af ejendommen og 

udviklingen af kursværdien af gælden vil afspejle sig i de udsving, der sker i det ge-

nerelle renteniveau. 

I årsrapporten må kursværdien af gælden ikke beskrives som dagsværdien af gæl-

den, da kursværdien ikke er et udtryk herfor. 

Kursværdien svarer derimod til det beløb som foreningen ville skulle betale, hvis 

gælden skulle indfries på balancedagen. Kursværdien fremkommer oftest fra finan-

sieringsinstituttets årsopgørelse af gælden. Det skal sikres, at kursværdien ikke 

medtager eventuelle indfrielsesomkostninger. 

Det er værd at bemærke, at kursværdien ifølge årsopgørelsen ikke altid er i over-

ensstemmelse med det beløb, som andelsboligforeningen skal betale for at indfri 

gældsforpligtelsen. Er der tale om såkaldte konvertible lån (lån med mulighed for 

førtidsindfrielse), som kan indfries til kurs 100, må disse lån ikke optages til over 

kurs 100. Herudover skal årsrapporten indeholde oplysning om, at der er tale om 

et konvertibelt lån. 

Ved måling af gældsforpligtelserne på ejendommen til kursværdi, vil stiftelsesom-

kostningerne og kurstab (på stiftelsestidspunktet) altid skulle føres i resultatopgø-

relsen i låneoptagelsesåret. 

Hovedreglen for de efterfølgende løbende kursreguleringer ved måling til kurs-

værdi, er at de skal føres i resultatopgørelsen efter årsregnskabslovens almindelige 

principper. Erhvervsstyrelsen er dog af den opfattelse, at der kan vælges princip 

om, at de efterfølgende kursreguleringer (bortset fra kurstab på stiftelsestidspunk-

tet) kan føres direkte i egenkapitalen under egenkapitalposten "Overført resultat 

m.v.". 

Har andelsboligforeningen et indekslån, vil den årlige indeksregulering skulle føres i 

resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Usædvanlige lån eller lånevilkår skal oplyses i årsrapporten. Usædvanlige lån eller 

lånevilkår kan fx være: 

 Allerede aftalte ændringer i rente 

 Allerede aftalte ændringer i afdragsprofil 

Kursværdi 

Indeksregulering 
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 Mulighed for førtidsindfrielse til kurs 100 (se ovenstående afsnit om kursværdi) 

 Prioritetslån med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse. 

 

Herudover er det Erhvervsstyrelsens anbefaling, at der i årsrapporten gives oplys-

ning om øvrige relevante forhold, fx: 

 Rentesats 

 Restløbetid 

 Lånetype (fx F1, F3, Cibor 6 eller lignende) 

 Afdragsfrihedsperiode 

 Dato for næste rentetilpasning. 

 

Renteswap 

Renteswap er et afledt finansielt instrument, der kan anvendes til af sikre fremti-

dige rentebetalinger. Sikringen kan ske på et variabelt forrentet lån eller til sikring 

af dagsværdien på et fastforrentet lån. 

Andelsboligforeninger vil typisk anvende det afledte finansielle instrument til at 

sikre fremtidige rentebetalinger, hvorfor der ikke er yderligere omtale af sikring af 

dagsværdien på et fastforrentet lån. 

Sikringen af de fremtidige rentebetalinger sker ved, at andelsboligforeningen byt-

ter den variable rente til en fast rente, hvorved en stigning i det generelle renteni-

veau vil resultere i, at renteswappen bliver positiv (aktiv). I dette tilfælde vil den be-

talbare rente være lavere, end hvis renten fulgte det generelle renteniveau, hvor-

ved der opnås en positiv effekt. 

Renteswappen vil blive negativ (forpligtelse), hvis det generelle renteniveau falder. 

Dette som følge af at andelsboligforeningens betalbare rente vil være højere end 

det generelle renteniveau, som ville være fulgt, hvis renteswappen ikke var ind-

gået. 

Hvis det er nødvendigt for årsrapportens retvisende billede, skal værdien af rentes-

wappen medtages i balancen. Renteswap anses som udgangspunkt for nødvendige 

for regnskabsbrugernes informationsbehov. Kan der i sjældne tilfælde argumente-

res for, at renteswappen ikke er væsentlig for regnskabsbrugerne, skal værdien af 

renteswappen oplyses i en note i årsrapporten. 

Måles foreningens ejendom til dagsværdi, skal værdien af renteswappen altid med-

tages i årsrapportens balance. 

Værdien af renteswap skal – i årsrapportens balance – præsenteres som en gælds-

forpligtelse, hvis renteswappen har en negativ værdi, mens den skal præsenteres 

som et finansielt anlægsaktiv, hvis værdien er positiv. Det er Erhvervsstyrelsens 

anbefaling, at præsentationen sker på en særskilt linje i balancen, og at der tages 

højde for den føromtalte opdeling af kortfristet- og langfristet gæld, hvis værdien 

er negativ. 

Virksomheder i regnskabsklasse A, herunder andelsboligforeninger, er ikke forplig-

tede til at måle renteswap til dagsværdi, modsat hvad der gælder for virksomheder 

i regnskabsklasse B-D. Virksomheder i regnskabsklasse A skal fastlægge en regn-

skabspraksis i overensstemmelse med lovens grundlæggende bestemmelser og un-

der hensyntagen til det retvisende billede. Måling kan ske til fx kostpris, basisværdi 

eller dagsværdi. 

Begrebet basisværdi findes ikke – og er dermed ikke defineret – i årsregnskabslo-

ven. Basisværdien udgør nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme over rente-

swapkontraktens løbetid uden værdiansættelsesjusteringer. Styrelsen anser denne 

målemetode som et udtryk for en kapitalværdi, men har dog fundet det 

Ikke krav om måling til 

dagsværdi 

Erhvervsstyrelsens 

anbefaling 
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hensigtsmæssigt at anvende et andet begreb end kapitalværdi, da tilbagediskonte-

ringen sker med en af banken opgjort diskonteringsrente, som ikke tager højde for 

virksomhedsspecifikke risici.  

Erhvervsstyrelsen har i vejledningen slået fast, at en andelsboligforening kan vælge 

at anvende basisværdien (dvs. værdien opgjort af banken) til brug for måling af en 

renteswap i årsregnskabet. Som følge af andelsboligforeningernes særlige karakte-

ristika, herunder at årsregnskabet danner grundlag for handel med foreningens an-

delsbeviser, finder styrelsen, at det vil være mere hensigtsmæssigt at måle rentes-

wappen til basisværdien, hvor der ikke tages hensyn til foreningens kreditværdig-

hed m.v., som det modsat kræves ved måling af en renteswap til dagsværdi, der ef-

ter præcisering fra styrelsen skal følge IFRS 13 om dagsværdi. 

Den årlige regulering af basisværdien skal føres udenom resultatopgørelsen og di-

rekte i egenkapitalposten "Overført resultat m.v.". 

Som vi ser det 

Efter EY's opfattelse kan værdireguleringen af renteswapaftalen udelukkende fø-

res via egenkapitalen, hvis de sædvanlige krav i årsregnskabsloven til penge-

strømssikring overholdes.  

Hvis renteswapaftalen indeholder et element af spekulation (fx hvis beløbet af 

pengestrømssikringen (sikringsinstrumentet) overstiger det beløb, der sikres), kan 

hele – eller dele af – reguleringen ikke føres via egenkapitalen, men skal indregnes 

i resultatopgørelsen. 

Der er efter EY's opfattelse ikke forskel i målingen af renteswapaftalens usikrede 

henholdsvis sikrede del på balancedagen, der begge måles i overensstemmelse 

med den valgte regnskabspraksis, dvs. enten basisværdi eller dagsværdi efter 

IFRS 13. Det er efter EY's opfattelse udelukkende reguleringen af sikringsinstru-

mentet effektive del, der indregnes i egenkapitalen. Den ineffektive del føres via 

resultatopgørelsen. 

 

Andelsboligforeninger, der vælger at anvende værdien ifølge banken (basisvær-

dien), skal tilrette beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet, så det 

ikke længere fremgår, at renteswappen måles til dagsværdi, men derimod oplyses, 

at renteswappen måles til basisværdi. Begrebet basisværdi fremgår ikke af årsregn-

skabsloven. Erhvervsstyrelsens vejledning definerer basisværdi, som den af banken 

oplyste værdi, hvilket er udtryk for nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme 

over kontraktens løbetid uden værdiansættelsesjusteringer, dvs. at der anvendes 

en risikofri rente ved tilbagediskonteringen.  

Alene i de tilfælde, hvor anvendelse af opgørelsen fra banken er en ændring i for-

hold til den hidtidige praksis, skal ændringen behandles efter reglerne for ændrin-

ger i anvendt regnskabspraksis. Ellers skal der blot ske en ændring af de anvendte 

benævnelser i regnskabet samt eventuel tilpasning af beskrivelsen i anvendt regn-

skabspraksis. 

Det er frivilligt at anvende Erhvervsstyrelsens udtalelse om renteswap. Andelsbo-

ligforeningen kan som alternativ måle renteswappen til fx dagsværdi efter bestem-

melserne i regnskabsklasse B.12 Benyttes denne mulighed, opgøres dagsværdien 

efter IFRS 13. 

 

12  Se mere om den regnskabsmæssige behandling af renteswaps for regnskabsklasse B og C i afsnit 22.7 

Særligt om værdiansættelse af renteswaps til dagsværdi i publikationen Indsigt i årsregnskabsloven 
2021/22. 

Basisværdien kan 

anvendes 

Oplysninger under 

anvendt 

regnskabspraksis 

https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
https://www.ey.com/da_dk/assurance/aarsregnskabsloven
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Deposita 

Deposita og fast forudbetalt leje skal vises som en samlet regnskabspost i årsrap-

portens balance, hvis disse poster opkræves i andelsboligforeningen. Nogle andels-

boligforeninger opkræver fx 3 måneders leje forud. 

Vand- og varmeregnskab m.v. 

Hvis andelsboligforeningen fører forbrugsregnskaber for andelshaverne, fx i form 

af vand- og varmeregnskaber, skal disse betragtes som mellemregninger med an-

delshaverne. 

Mellemregningerne opgøres ud fra nettoværdien af andelshavernes acontoindbeta-

linger og de afholdte omkostninger til forsyningsselskaberne. Som følge af at po-

sterne betegnes som mellemregninger, skal lovens bruttoprincip her ikke anvendes, 

og der må derfor godt ske nettopræsentation som én regnskabspost i balancen, fx 

én for "Varmeregnskab" og én for "Vandregnskab". 

I noterne til regnskabsposterne, er det Erhvervsstyrelsens anbefaling at medtage fx 

følgende specifikationer: 

 Indbetalt aconto (ny periode) 

 Fjernvarmeomkostning/vandværksomkostning (ny periode) 

 Varme-/vandregnskabsår (afsluttet). 

 

Ovenstående specifikationsanbefaling følger af, at vand- og varmeregnskaberne of-

test har en anden regnskabsperiode end andelsboligforeningen. 

Egenkapitalopgørelse 

Det er efter årsregnskabslovens regler ikke krævet at medtage en egenkapitalopgø-

relse i regnskabsklasse A. Hvis den medtages, er det dog ikke længere tilladt at 

medtage egenkapitalopgørelsen som en note. 

Det er Erhvervsstyrelsens anbefaling, at der medtages en egenkapitalopgørelse i 

årsrapporten. Hvis det tilvælges, skal egenkapitalopgørelsen præsenteres særskilt 

efter balancen (på samme måde som for selskaber). 

Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at præsentation af en særskilt egenkapitalop-

gørelse skaber et bedre overblik over udviklingen og sammensætningen i andelsbo-

ligforeningens egenkapital, ligesom det viser, hvilke andele der medtages i andels-

værdien (egenkapital før andre reserver), og hvilke der ikke gør (andre reserver).  

Hvis andelsboligforeningen ikke følger Erhvervsstyrelsens vejledning, kan der i ste-

det medtages enkelte noter til at specificere bevægelser på egenkapitalen, men 

udelukkende hvis disse noter ikke samlet får karakter af en egentlig egenkapitalop-

gørelse. 

I egenkapitalen er der i andelsboligforeninger ofte væsentlige bevægelser, som er 

væsentlige at have informationer om for regnskabsbrugerne. Disse bevægelser kan 

fx være: 

 Tilgang af nye andele 

 Årets opskrivninger eller tilbageførsel af tidligere års opskrivninger på ejen-

dommen 

 Tillægsværdi nye andele 

 Ændring i basisværdi, renteswap 

 Ændring i kursværdi, prioritetsgæld 

 Overførsler til andre reserver 

 Provenu fra salg af andele 

Erhvervsstyrelsen 

anbefaler 

egenkapitalopgørelse 

Erhvervsstyrelsens 

anbefaling 
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 Reservationer til og anvendelse af tidligere reservationer til imødegåelse af 

værdiforringelse af ejendom 

 Reservationer til og anvendelse af tidligere reservationer til vedligeholdelse af 

ejendom 

 Reservationer til og anvendelse af tidligere reservationer for Grundejernes In-

vesteringsfond. 

 

Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 

Andelsboligforeninger skal på samme måde som almindelige erhvervsdrivende virk-

somheder medtage alle oplysninger om hæftelser og forpligtelser, som foreningen 

har påtaget sig, som fx kan bestå af: 

 Pantsætninger 

 Garantistillelser 

 Tilbagefaldsklausuler 

 Tilbagebetalingspligt af tilskud 

 Leje- og leasingaftaler 

 Hæftelsesforhold 

 Aftale om rentesikring (renteswap) 

 Ejendomsavancebeskatning (evt. udskudt skat heraf). 

 

Eventualforpligtelser kan fx bestå af tilbagebetalingspligt af modtaget tilskud fra fx 

staten eller kommunen, hvis foreningen sælger ejendommen, som der er modtaget 

tilskud til, eller alternativt sammenlægges med en anden andelsboligforening. Er 

der på balancedagen truffet beslutning om salg af ejendommen eller sammenlæg-

ning, vil der være tale om en faktisk forpligtelse, der skal indregnes i balancen. 

Støtten kan i øvrigt være modtaget til etablering af andelsboligforeningen i henhold 

til § 160 k i lov om almene boliger, hvorved der i noten skal oplyses størrelsen af 

den udbetalte støtte, som kan kræves tilbagebetalt ved salg af ejendommen eller 

sammenlægning. 

Der har tidligere været tilskudsordninger til byfornyelse, som ikke længere finder 

anvendelse, men hvor der er ydet fuld ydelsesstøtte til andelsboligforeningers lån. 

Tilskudsordningerne indebærer, at kommunen foretager betaling af den samlede 

ydelse på lånet, dvs. afdrag, renter og bidrag til kreditinstituttet. Denne afvikling på 

lånene sker direkte mellem kommunen og kreditinstituttet, så længe alle tilskudsbe-

tingelser er opfyldt. 

Prioritetslånene med fuld ydelsesstøtte efter lov om byfornyelse, skal derfor ikke 

indregnes i andelsboligforeningens balance, men noteoplyses enten i tilknytning til 

prioritetsgældsnoten eller under eventualforpligtelser. 

Tilbagefaldsklausuler eller hjemfaldspligter, hvor kommunen har tilbagekøbsret på 

ejendommen, skal oplyses som eventualforpligtelser. 

Indtil kommunen udnytter denne klausul, er det andelsboligforeningens ejendom, 

hvorved værdiansættelsesprincipperne ikke påvirkes af denne klausul. Selve vær-

dien af ejendommen kan dog blive påvirket af hjemfaldspligten i det omfang tids-

punktet for hjemfald kommer tættere på. 

Særlige præsentations- og oplysningskrav i henhold til an-
delsboligloven m.v. 

I henhold til andelsboligloven og den tilhørende bekendtgørelse om oplysningspligt 

ved salg af andelsboligforeninger, skal årsrapporten for andelsboligforeninger 
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indeholde yderligere særlige oplysninger, hvor de væsentligste, uden sammenfald 

med årsregnskabslovens regler er: 

 Beregning af andelsværdien (andelsværdiberegningen) 

 Nøgletalsoplysninger (særlige for andelsboligforeninger). 

 

Da der ikke nødvendigvis er sammenfald mellem alle kravene i andelsboligloven og 

årsregnskabsloven, kræver det yderligere oplysninger i årsrapporten og i beregning 

af andelsværdien, hvor metoderne kan være forskellige. Denne forskel kan kræve, 

at der foretages korrektioner til andelsboligforeningens egenkapital, opgjort efter 

reglerne i årsregnskabsloven, for at fremkomme med den korrekte værdi, som kræ-

ves efter andelsboliglovens regelsæt. 

De særlige noter, der opfylder oplysningskravene til andelsboligloven og ikke er 

sammenfaldende med årsregnskabslovens oplysningskrav, kan med fordel samles 

til sidst i årsrapporten. 

Andelsværdiberegningen 

Andelenes værdi på balancedagen skal opgøres i overensstemmelse med andelsbo-

liglovens § 5 og eventuelle prisfastsættelsesbestemmelser i foreningens vedtægt. 

Det er krævet, at bestyrelsen skal oplyse denne værdi i en note til årsrapporten. 

Beregningen kan efter andelsboliglovens regler opgøres efter tre forskellige meto-

der, hvor foreningens formue fremkommer. Det er generalforsamlingen, som be-

stemmer, hvilken af de tre metoder andelsværdien opgøres efter. 

Foreningens formue opgøres som værdien af foreningens aktiver, hvor det vigtig-

ste aktiv er foreningens ejendom, fratrukket gæld og hensættelser. 

De tre metoder til beregningen vedrører måling af ejendom og gæld og er: 

1. Kostpris (anskaffelsespris) 

2. Handelsværdi 

3. Offentlig ejendomsvurdering. 

 

Der kan gælde særlige regler i nogle tilfælde13. Dette kan fx være, hvis ejendom-

men er overtaget efter tilbudspligtreglerne, hvor der er særlige regler de første to 

år efter andelsboligforeningens stiftelse. 

Kostpris 

Ejendommen måles til kostpris tillagt erhvervelsesomkostninger og efterfølgende 

forbedringer. 

Prioritetsgælden måles til nominel restgæld (pantebrevsrestgæld), dvs. ekskl. 

amortiserede kurstab og låneomkostninger. 

Handelsværdi 

Ejendommen måles til den kontante handelsværdi, som om det var en udlejnings-

ejendom. Værdiansættelsen skal ske af en valuar, der har den fornødne indsigt i 

markedet, udviklingen heri, og prisfastsættelsen for udlejningsejendomme. Med-

mindre der anvendes en fastholdt valuarvurdering, må valuarvurderingen ikke 

være mere end 18 måneder gammel. 

Prioritetsgælden måles til kursværdi. 

 

13  Se Erhvervsstyrelsens Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger (regler for den maksi-

male pris og overpris), af marts 2019. 

https://im.dk/Media/1/7/vejledning_koeber_prisfastsaettelse_final-a.pdf
https://im.dk/Media/1/7/vejledning_koeber_prisfastsaettelse_final-a.pdf
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Offentlig ejendomsvurdering 

Ejendommen måles til den seneste offentlige ejendomsvurdering tillagt eventuelle 

efterfølgende forbedringer. Fra 2023 afskaffes den offentlige ejendomsvurdering 

for erhvervsejendomme, hvilket samtidig inkluderer ejendomme i andelsboligfor-

eninger. 

Prioritetsgælden måles til kursværdi. 

Senere modtaget lavere valuarvurdering og fastholdt værdi 

I henhold til andelsboliglovens § 5, stk. 2, litra b, må en valuarvurdering som ud-

gangspunkt maksimalt gælde i 18 måneder og skal være gældende på handelstids-

punktet. Er der efterfølgende indhentet en ny valuarvurdering, hvor værdien af 

ejendommen er lavere end den foregående, skal denne lavere værdi ligges til grund 

for værdien af ejendommen, fra det tidspunkt af hvor foreningen har modtaget vur-

deringen14. 

Kravet om at anvende en lavere vurdering, hvis en sådan er modtaget, er tillige 

gældende, når den offentlige ejendomsvurdering anvendes som målemetode. Er 

der fra skattemyndighederne modtaget en lavere offentlig ejendomsvurdering, skal 

denne anvendes fra modtagelsestidspunktet. 

Andelsboliglovens § 5, stk. 3, giver mulighed for, at andelsboligforeningen kan an-

vende en valuarvurdering foretaget inden 1. juli 2020 og samtidig fastholde denne 

i en ubegrænset periode. Har andelsboligforeningen valgt denne metode og fast-

holdt valuarvurderingen, kan dette udelukkende ske, indtil foreningen vælger at an-

vende en ny vurdering til opgørelsen af andelsværdien, hvorved muligheden om 

fastholdt valuarvurdering frafalder. 

De andelsboligforeninger, der på nuværende tidspunkt, anvender metoden kostpris 

eller offentlig ejendomsvurdering, har mulighed for at tilvælge metoden for fast-

holdt valuarvurdering på et senere tidspunkt. Kravene hertil er: 

 at de ikke tidligere har anvendt den fastholdte værdi, men skiftet væk fra 

denne metode 

 at valuarvurderingen er modtaget og gyldig inden 1. juli 2020. 

 

Metoden kan tilvælges på et tidspunkt i fremtiden, hvis kravene ovenfor overholdes 

og gælder, indtil foreningen vælger at anvende en ny valuarvurdering eller en an-

den metode. 

Skifter andelsboligforeningen væk fra den fastholdte valuarvurdering, skal det 

være til en af hovedprincipperne; kostpris, handelsværdi eller offentlig ejendoms-

vurdering. Er der først én gang skiftet væk fra den fastholdte valuarvurdering kan 

denne metode ikke anvendes igen. 

Ved anvendelse af den fastholdte værdi, skal der tillægges eventuelle forbedringer 

foretaget efter datoen for vurderingens opgørelse, hvis forbedringerne øger han-

delsværdien af ejendommen. 

Anvendes en fastholdt valuarvurdering, skal det i noterne til årsrapporten fremgå, 

at denne fastholdte vurdering er anvendt som grundlag for fastsættelse af andels-

værdien, og dette er vedtaget på generalforsamlingen. 

 

14  Højesteretsdom af 18. januar 2013, sag 365/2011. 

Fastholdt værdi 

foretaget inden 1. juli 

2020 kan anvendes 

Modtaget lavere 

valuarvurdering skal 

anvendes fra mod-

tagelsestidspunktet 
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Korrektioner til andelsværdiberegningen 

Ejendommen 

Værdien af ejendommen kan være forskellig fra årsrapportens målemetode til må-

lemetoden i andelsværdiberegningen, hvorved korrektioner eventuelt ville skulle 

foretages hertil ved opgørelse af andelsværdien. 

Det er Erhvervsstyrelsens anbefaling, at der fx i anvendt regnskabspraksis medta-

ges en detaljeret beskrivelse af forskellene mellem den regnskabsmæssig behand-

ling efter årsregnskabsloven og behandlingen efter andelsboligloven til brug for an-

delsværdiberegningen. Dette anses for at skabe en bedre forståelse af sammen-

hængen mellem egenkapitalen/formuen i balancen efter årsregnskabsloven og til 

andelsværdiberegningen. 

Ejendommens bestanddele kan være anderledes defineret efter årsregnskabslo-

vens regler i forhold til andelsboliglovens regler. Der kan i balancen i årsrapporten 

være bestanddele af ejendommen, som er særskilt præsenteret med væsentligt 

kortere brugstid og reduceret med afskrivninger. I andelsboligloven vil der ikke ske 

samme opdeling, hvorved sådanne aktiver vil skulle medtages i ejendommens værdi 

ved beregning af andelsværdien efter andelsboligloven. Typisk er det aktiver som 

er omfattet af tinglysningslovens § 38, hvilket i udgangspunktet omfatter løsøre og 

tilbehør (installationer), som ikke medtages ved fraflytning fra ejendommen. Denne 

type af aktiver kan fx være: 

 Ledninger 

 Varmeanlæg 

 Husholdningsmaskiner 

 Vaskerifaciliteter. 

 

Aktiverne er typisk indlagt i bygningen på foreningens bekostning til brug for byg-

ningens beboere. Oftest ses fx vaskerifaciliteter omfattet af dette, hvor det ifølge 

årsregnskabslovens regler vil være særlig tilpasset inventar, mens det under an-

delsboligloven vil være medtaget i ejendommens værdi og således medfølge ejen-

dommen ved salg. 

Hvis andelsboligforeningen værdiansætter med baggrund i valuarvurdering eller 

den offentlige ejendomsvurdering, er det nødvendigt at være opmærksom på, 

hvilke aktiver der indgår i vurderingen til andelsværdiberegningen contra aktiverne, 

der indgår i værdien af ejendommen i balancen efter årsregnskabsloven. 

Hvis andelsboligforeningen eksempelvis har anskaffet vaskerifaciliteter i perioden 

mellem to ejendomsvurderinger, kan omkostningen til at etablere vaskerifacilite-

terne aktiveres som forbedring af ejendommen i forbindelse med andelsværdibe-

regningen. Ved næste vurdering af ejendommen skal aktivet medtages i selve vur-

deringen og ikke være en særskilt del af andelsværdiberegningen. 

Når foreningen anvender en ekstern valuar til at værdiansætte foreningens ejen-

dom, er det bestyrelsens ansvar, at vurderingsrapporten indeholder alle de infor-

mationer, der er nødvendige for at kunne foretage de korrektioner, som er nødven-

dige i forbindelse med andelsværdiberegningen. 

Som udgangspunkt er der ikke nogen forskelle mellem årsregnskabslovens og an-

delsboliglovens sondring af vedligeholdelse og forbedring. 

Uagtet hvilken værdiansættelsesmetode der anvendes til at opgøre ejendommens 

værdi i andelsværdiberegningen, skal der tages højde for eventuelle tillæg hertil og 

om afholdte forbedringsomkostninger forbedrer ejendommens handelsværdi eller 

ej. I andelsboliglovens forstand skal en afholdt omkostning kunne modsvares af en 

tilsvarende lejestigning førend den afholdte omkostning kan medtages i ejendom-

mens værdi i andelsværdiberegningen. 

Årsregnskabsloven vs. 

andelsboligloven – 

ejendommens 

bestanddele 

Årsregnskabsloven vs. 

andelsboligloven – 

vedligeholdelse og 

forbedring 
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Byggesager og renoveringsprojekter, som er igangværende på balancedagen, vil i 

balancen efter årsregnskabslovens regler være medtaget som materielle anlægsak-

tiver under udførelse. I de tilfælde vil der være sket en foreløbig fordeling mellem 

forbedring og vedligeholdelse, mens der efter færdiggørelsen af byggeprojektet ty-

pisk vil foreligge en byggeteknisk og/eller en valuarmæssig vurdering af fordelin-

gen mellem forbedring og vedligeholdelse, som skal tages i betragtning. 

Værdien af forbedringer skal tillægges ejendommens værdi i andelsværdiberegnin-

gen i henhold til andelsboliglovens § 5, stk. 4. 

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at forbedringen indgår i valuarvurderingen, al-

ternativt tillægges værdien særskilt, så der er overensstemmelse mellem den regn-

skabsmæssige behandling og behandlingen i andelsværdiberegningen.  

Lån 

Målemetoden for lån i balancen efter årsregnskabslovens regler kan være forskellig 

fra målemetoden, som skal anvendes ved beregning af andelsværdien, alt efter 

hvilken metode der er valgt til andelsværdiberegningen. 

Prioritetsgælden skal opgøres til nominel værdi (restgæld), når det er valgt at op-

gøre ejendommen til kostpris, mens gælden skal opgøres til kursværdi, hvis der an-

vendes handelsværdi eller offentlig ejendomsvurdering. 

Er prioritetsgælden i balancen efter årsregnskabslovens regler målt til amortiseret 

kostpris, skal der korrigeres for amortiserede kurstab og låneomkostninger i an-

delsværdiberegningen. 

Kursværdien opgøres ens efter årsregnskabslovens regler og andelsboliglovens 

regler, dvs. at kursværdien svarer til indfrielsesbeløbet på balancedagen, som for-

eningen ville skulle betale for at indfri lånet. Dette gælder endvidere for konvertible 

lån, hvor der er mulighed for at førtidsindfri lånet til kurs 100. 

Er målemetoden forskellig mellem balancen efter årsregnskabslovens regler og an-

delsværdiberegningen, skal der foretages korrektioner herfor. 

Særligt for indekslån, hvis foreningen har denne form for lån, skal der ved andels-

værdiberegningen ikke korrigeres for selve indekseringen. Dette gælder, uanset 

hvilken af de tre opgørelsesmetoder, foreningen har valgt at opgøre efter. 

Hovedreglen for lån med ydelsesstøtte er, at disse hverken skal indgå i balancen ef-

ter årsregnskabslovens regler eller i andelsværdiberegningen efter andelsboliglo-

ven. Som udgangspunkt vil lån med ydelsesstøtte i øvrigt i årsrapporten udeluk-

kende medtages i noten for eventualforpligtelser. 

Renteswaps 

Andelsboligloven forholder sig ikke til renteswaps og heller ikke til, om de skal med-

regnes eller ej i andelsværdiberegningen, eller hvordan eventuelle medregnede 

renteswapaftaler måles i disse tilfælde. 

Indenrigs- og Boligministeriet har udarbejdet en vejledende udtalelse om behandlin-

gen af renteswap aftaler ved andelsværdiberegningen.15 

I henhold til ovenstående vejledning er det op til den enkelte andelsboligforening 

selv at vurdere, om renteswapaftalen er væsentlig for andelsværdiberegningen for 

at give et retvisende billede af foreningens nettoformue. 

Vejledningen nævner dog, at hvis renteswap er at anse for en integreret del af et 

realkreditlån, dvs. hvis indfrielse af prioritetslånet indebærer, at renteswapaftalen 

 

15 Indenrigs- og Boligministeriets Vejledende udtalelse om renteswapaftaler i andelsboligforeninger af 
5. november 2021. 

https://im.dk/Media/637717070748321685/Vejledende%20udtalelse%20om%20renteswapaftaler%20i%20andelsboligforeninger.pdf
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skal opsiges16, skal renteswap medtages på samme måde som prioritetsgælden 

medtages, når foreningen anvender handelsværdi eller optager ejendommen til of-

fentlig ejendomsvurdering. 

Væsentlige renteswapaftaler, der ikke anses som en integreret del af prioritetsgæl-

den, og derfor kan opsiges uafhængigt af foreningens prioritetslån, skal i udgangs-

punktet altid medregnes til markedsværdi i beregningen af andelsværdien. 

Værdiansættes ejendommen til kostpris, skal værdien af renteswappen dog ikke 

medtages i beregningen. Dette selvom renteswappen er at anse som en integreret 

del af realkreditlåneforholdet. 

Hvis foreningen optager renteswappen til dagsværdi i balancen efter årsregnskabs-

loven (ved brug af IFRS 13), er det Indenrigs- og Boligministeriets vurdering, at 

denne samme værdi ikke kan anvendes i andelsværdiberegningen, hvis kontrakten 

med pengeinstituttet foreskriver et andet værdiansættelsesprincip. Er det tilfældet, 

skal renteswappen medtages til basisværdien, opgjort af pengeinstituttet ved an-

delsværdiberegningen. 

Årsregnskabsloven anvender ikke termen "integreret", men følger reglerne om sik-

ringstransaktioner og sikringseffektivitet efter §§ 37 og 49. Behandling af rente-

swapaftaler i andelsberegningen er illustreret i følgende beslutningstræ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16  Højesteret afgørelsen U. 2013.1093 H. 

Indregnes renteswapaftalen 
til dagsværdi efter IFRS 13? 

Fremstår renteswapaftalen, 
efter en konkret vurdering, 
som en integreret del af pri-
oritetsgælden? (1) 

Ja 
Opgøres ejendom-
mens værdi til an-
skaffelsessummen 
(kostpris)? (2) 

Renteswapaftalen 
skal ikke indregnes i 
andelsberegningen 

Ja 

Har renteswapaftalen, efter 
en konkret vurdering en så 
væsentlig betydning for be-
regningen af andelsværdien, 
at den er nødvendig for at 
give et retvisende billede af 
foreningens formue? 

Nej 

Renteswapaftalen skal 
indregnes i andelsbereg-
ningen på samme måde 
som foreningens priori-
tetsgæld er medtaget 

Nej 

Nej 

Ja 

Nej 

Start 

Renteswapaftalen 
skal indregnes i an-
delsberegningen til 
basisværdi (3) 

Foreskriver kontrakten med 
pengeinstituttet et andet 
værdiansættelsesprincip end 
til dagsværdi efter IFRS 13? 

Ja 

Nej 

Ja 

Renteswapaftalen 
skal indregnes i an-
delsberegningen til 
dagsværdi efter 
IFRS 13 
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Ovenstående figur er udviklet på baggrund af Indenrigs- og Boligministeriets Vejle-

dende udtalelse om renteswapaftaler i andelsboligforeninger af 5. november 2021: 

1) Følgende er anført i ovennævnte vejledning "Ved vurderingen af om en rente-

swapaftale er en integreret del af et prioritetslåneforhold lagde Højesteret i af-

gørelsen U. 2013.1093 H vægt på, om indfrielse af prioritetslånet indebærer, 

at renteswapaftalen skal opsiges". 

Årsregnskabsloven anvender ikke termen "integreret", men følger reglerne om 

sikringstransaktioner og sikringseffektivitet efter §§ 37 og 49. 

2) Ejendommens værdi opgøres ved "Nej" til kontant handelsværdi (valuarvurde-

ring) eller seneste offentlige ejendomsvurdering. 

3) Basisværdien udgør nutidsværdien af de fremtidige pengestrømme over rente-

swapkontraktens løbetid uden værdiansættelsesjusteringer. 

 

Eksempel – beregning af andelsværdi (handelsværdi) 
  t.kr. 

Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbe-
stemte reserver (andre reserver)  150.000 

Korrektioner i henhold til andelsboligloven: 
Ejendom, regnskabsmæssig værdi -200.000 

 

Vaskerifaciliteter, regnskabsmæssig værdi -1.000 
Ejendom, fastholdt valuarvurdering før 1. juli 2020 175.000 
Prioritetsgæld, regnskabsmæssig værdi 50.000 
Prioritetsgæld, kursværdi ekskl. indeksering -49.950 
Renteswap, regnskabsmæssig værdi (dagsværdi efter 

IFRS 13) 500  
Renteswap, basisværdi -450 -25.900 
 

  

Andelsværdi  124.100 

  
 

   
Andelsværdi i alt  124.100 
  

 

Indskud i alt  7.500 
  

 

Andelsværdi pr. indskudt andelskrone  16,55 

  
 

Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning (ved-
taget på generalforsamlingen den # 202#)  16,22 

  
 

   

Fordelingen af andelsværdien på typer af andele: 

 t.kr. 
  

Antal  
andele 

Indskud 
pr.  

andelstype 
Indskud 

i alt 

Andelsværdi 
pr. 

andelstype 
Andelsværdi 
inkl. indskud      

500 5 2.500 83 41.367 
500 10 5.000 165 82.733      

1.000  7.500  124.100      
     

 

Nøgleoplysninger 

I årsrapporten for andelsboligforeninger er det krævet, at der gives en række sær-

lige nøgletalsoplysninger. Nøgletalsoplysningerne er fastlagt af Indenrigs- og Bolig-

ministeriet og fremgår af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboli-

ger m.v., og om bestyrelsens pligt til at fremlægge skema over centrale nøgleoplys-

ninger. 
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Der er nøgleoplysninger, som henviser direkte til værdierne i årsrapportens øvrige 

bestanddele opgjort efter årsregnskabsloven, mens andre henviser til andelsværdi-

beregningen. Henviser nøgletalsoplysningerne til værdierne i årsrapportens be-

standdele opgjort efter årsregnskabsloven, kan disse som hovedregel anvendes 

uden korrektioner og opgøres efter årsregnskabslovens principper. 

Nøgleoplysningerne indeholder fx følgende særlige oplysninger17: 

 BBR-arealer i m2 opdelt på andelsboliger, erhvervsandele, boliglejemål, er-

hvervslejemål og øvrige lejemål (kældre, garager m.v.) (B1-B6) 

 Anvendt fordelingstal ved opgørelse af andelsværdi og boligafgift (C1-C3) 

 Foreningens stiftelsessår og ejendommens opførelsesår (D1-D2) 

 Andelshavere og foreningens medlemmers hæftelse for indskud og forpligtel-

ser (E1-E2) 

 Anvendt vurderingsprincip ved opgørelse af andelsværdien, samt ejendoms-

værdi og reserver i denne sammenhænge m.v. (F1-F4) 

 Oplysninger om modtagne tilskud, tilbagebetalingsforpligtelser, tilskudsbe-

stemmelser og hjemfaldspligt (G1-G3) 

 Oplysninger om boligafgift, erhvervslejeindtægter og boliglejeindtægter (H1-

H3) 

 Årets resultat pr. andels-m2 de sidste tre år (J) 

 Oplysninger om andelsværdi, gæld fratrukket omsætningsaktiver og den tekni-

ske andelsværdi (K1-K3) 

 Oplysninger om vedligeholdelse de sidste tre år (M1-M3) 

 Friværdi – gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæs-

sige værdi (P) 

 Årets afdrag pr. andels-m2 de sidste tre år (R). 

 

I Erhvervsstyrelsens modelregnskab er der medtaget forklaringer på udregning af 

ovenstående nøgleoplysninger. 

Som vi ser det 

Det er EY's opfattelse, at forklaringer på udregning af nøgleoplysninger kan side-

stilles med oplysning om de anvendte metoder til opgørelse af nøgletal i virksom-

heder omfattet af årsregnskabslovens klasse C og D. 

Det er EY's opfattelse, at forklaringerne på udregningerne skal medtages i årsrap-

porten, for at regnskabsbruger, som typisk omfatter andelshavere, der normalt 

ikke er regnskabskyndige, har mulighed for at forstå, hvordan udregningen frem-

kommer. Forklaringerne til udregningerne kan efter EY's opfattelse typisk medta-

ges i noten til anvendt regnskabspraksis eller i forlængelse af nøgleoplysningerne, 

under hensyntagen til at årsrapporten skal udarbejdes på en overskuelig måde. 

 

Andre noteoplysninger 

I andelsboligloven er der stillet yderligere krav til indhold af oplysninger i forenin-

gens årsrapport. Oplysninger som fx eventualforpligtelser kan i dette tilfælde alle-

rede være medtaget som følge af årsregnskabslovens krav, hvorfor det vil være til-

strækkeligt udelukkende at have oplysningerne medtaget ét sted i årsrapporten. 

Ejendommen 

Har andelsboligforeningen indhentet valuarvurdering inden 1. juli 2020, men ikke 

lagt den til grund for andelsværdiberegningen, er det udelukkende muligt at 

 

17  Bilag 1 - bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v., af 14/6 2021, nr. 1392. 
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anvende fastholdt værdi på et senere tidspunkt, hvis denne vurdering er noteoplyst 

i årsrapporten eller der er udarbejdet og fremlagt en særskilt revisorerklæring på 

generalforsamlingen, der bekræfter, at vurderingen er indhentet før 1. juli 2020. 

Tilskud, ydelsesstøtte m.v. 

Er foreningen blevet ydet støtte fra staten eller kommunen til etablering af andels-

boligforeningen i henhold til § 160 k i lov om almene boliger, og hvor dele af eller 

hele tilskuddet kan kræves tilbagebetalt ved salg af ejendommen eller sammenlæg-

ning, skal dette anføres i en note til årsrapporten. Dette oplysningskrav er sam-

menfaldende med årsregnskabslovens notekrav til eventualforpligtelser. 

Hvis foreningen har optaget prioritetslånene med fuld ydelsesstøtte efter lov om 

byfornyelse, lov om sanering eller lov om byfornyelse og boligforbedring, er det et 

krav, at der i årsrapportens noter oplyses om størrelsen af lånene, hvortil støtten 

til ydelsen er givet, og at lånene ikke indgår i andelsværdiberegningen. Dette krav i 

andelsboligloven er delvist sammenfaldende med årsregnskabslovens notekrav, 

men er udvidet, da det efter andelsboligloven skal oplyses, at lånene ikke indgår i 

opgørelsen af andelsværdien, hvorved dette oplysningskrav kan overvejes tilføjet 

til oplysningerne, der ellers opfylder årsregnskabslovens tilsvarende oplysnings-

krav. 

Har foreningen mulighed for at frigøre sig af tidligere modtagne tilskud i henhold til 

frigørelsesloven og benyttet sig heraf, skal der i årsrapporten gives oplysning om 

størrelsen af frigørelsesbeløbet, der er ubetalt på balancedagen, og frigørelsesbe-

løbets fordeling på de enkelte andele. 

Budgettal 

Flere andelsboligforeninger har praksis for at medtage budgettal i deres årsrap-

port. Disse kan stadig medtages både for indeværende og kommende år, men hvis 

årsrapporten er revideret, skal det tydeligt fremgå, at budgettallene ikke har været 

underlagt revision. Der er således følgende krav der skal opfyldes: 

 Der skal være en klar og logisk opdeling i, hvilke oplysninger der er revideret, 

og hvilke der ikke er revideret. 

 Det skal tydeligt fremgå af årsrapporten, hvilke dele der ikke er revideret (ty-

pisk med overskrift til den pågældende kolonne/oplysning). Oplysningen skal 

gives hvert enkelt sted, hvor ikke-reviderede oplysninger indgår i ellers revide-

rede elementer (fx i resultatopgørelse, balance eller noter). 

 Det skal tydeligt fremgå af revisors påtegning, hvilke dele af årsrapporten, der 

ikke er revideret. 

 

Ikke reviderede oplysninger (fx budgettal) kan endvidere medtages i en eventuel 

frivillig medtaget ledelsesberetning, som ikke er omfattet af eventuel revision. 

Lovkrav til årsrapportens indhold (skematisk) 

Nedenstående er skematisk opstilling af kravene til årsrapportens indhold ved op-

stilling af årsrapporten for en andelsboligforening efter kravene for årsregnskabs-

lovens klasse A. 
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Års-

regn-

skabs-

lovens 

krav 

Andels-

bolig-

loven 

krav 

Anbe-

faling 

Er-

hvervs-

styrel-

sen18 Frivillig 

Ledelsespåtegning Ja    

Administratorerklæring    Ja 

Revisorerklæring (hvis relevant) Ja    

Ledelsesberetning    Ja 

Resultatopgørelse Ja    

Resultatdisponering   Ja Ja 

Likviditetsresultat   Ja Ja 

Balance (opdelt med kort- og langfristet gæld) Ja    

Egenkapitalopgørelse (Ja)19  Ja  

Anvendt regnskabspraksis Ja    

Anlægsnote   Ja  

Noter (årsregnskabslovens klasse A-krav og 

sammenfaldende krav i andelsboligloven m.v.) 
Ja Ja   

Beregning af andelsværdien (andelsværdibe-

regningen) 
 Ja   

Nøgletalsoplysninger (særlige for andelsbolig-

foreninger) 
 Ja   

 

Indberetningsregler og -frister 

Andelsboligforeninger er ikke omfattet af indberetningspligt og derfor ikke som ud-

gangspunkt omfattet af nogen særlige fastsatte frister for udarbejdelse af årsrap-

porten. 

Andelsboligforeningen skal opfylde kravene i andelsboligloven, de tilhørende rele-

vante bekendtgørelser som fx bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af an-

delsboliger m.v. og foreningens vedtægter. 

Det er typisk andelsboligforeningens vedtægter, som foreskriver, hvornår den ordi-

nære generalforsamling skal være afholdt, hvor foreningens årsregnskab samtidig 

skal forelægges og godkendes. 

Det er typisk vedtægterne, som foreskriver fristen for foreningens udarbejdelse af 

årsregnskab. 

 

 
18  Der går ud over lovkravene. 
19  Det er efter årsregnskabslovens regler ikke krævet at medtage en egenkapitalopgørelse. Det er dog 

ikke længere tilladt at medtage egenkapitalopgørelsen som en note. Hvis andelsboligforeningen ikke 
følger Erhvervsstyrelsen vejledning, kan der i stedet medtages enkelte noter til at specificere bevægel-
ser på egenkapitalen, men udelukkende hvis disse noter ikke samlet får karakter af en egentlig egenka-
pitalopgørelse. 
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Afsluttende kommentarer 

Temaartiklen er udarbejdet med afsæt i Erhvervsstyrelsens opdaterede Regnskabs-

vejledning for andelsboligforeninger (opdateret 17. december 2021), samt øvrige 

relaterede vejledninger og fortolkninger, hvor der henvises til. 

Herudover er temaartiklen udarbejdet på baggrund af Erhvervsstyrelsens opdate-

rede modelregnskab (opdateret 17. december 2021). 

Modelregnskabet illustrerer, hvordan årsrapporten for en andelsboligforening efter 

Erhvervsstyrelsens opfattelse skal udformes, så den er overskuelig og anvendelig 

for regnskabsbrugerne, samtidig med at årsrapporten lever op til lovgivningen gæl-

dende for andelsboligforeninger. 
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