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Det	er	visionen	for	Victoria	Properties	at	være	det	førende		

danske	børsnoterede	ejendomsselskab	med	hovedfokus	på	

investeringer	i	ejendomme	i	de	10	største	byer	i	det	vestlige	

Tyskland.	

Kernekompetencen	er	fortsat	tyske	ejendomsinvesteringer,	

og	selskabets	strategi	er	konservativ	og	langsigtet,	hvor	

investeringsbeslutningerne	er	baseret	på	grundige	og	

løbende	analyser	af	den	økonomiske	og	markedsmæssige	

udvikling	i	Tyskland.

Victoria	Properties	har	en	strategi	om	at	forøge	sine	investe-

ringer	på	det	tyske	ejendomsmarked	markant	i	løbet	af	de	

næste	år.

Det	tyske	ejendomsmarked	har	i	2010	udviklet	sig	med	

såvel	stigende	lejeniveau	som	stigende	priser.	Samtidig	er	

omsætningen	af	fast	ejendom	steget.

Stigningen	i	lejeniveauet	er	et	resultat	af	den	positive		

økonomiske	vækst	i	Tyskland	med	blandt	andet	faldende	

arbejdsløshed.	Samtidig	har	der,	specielt	i	Berlin,	været	en	

meget	lav	aktivitet	indenfor	nybyggeri	de	senere	år,	hvilket	

er	med	til	at	forøge	efterspørgslen	efter	eksisterende	leje-

mål.

Den	stigende	pris	på	investeringsejendomme	er	især	drevet	

af	udenlandske	investorer,	som	finansierer	investeringerne	

med	en	høj	egenkapitalandel.

Aktuelt	fokuseres	der	på	det	betydelige	antal	tyske	ejen-

domme,	som	kontrolleres	af	danske	pengeinstitutter.	Det	er	

målsætningen	for	Victoria	Properties,	som	langsigtet	inve-

stor,	at	erhverve	en	del	af	disse	ejendomme	og	dermed	med-

virke	med	en	betydende	konsolideringsrolle	for	de	danske	

investeringer,	der	blev	foretaget	på	det	tyske	ejendomsmar-

ked	i	perioden	2004	–	2008.	Den	aktuelle	strategi	vil	medfø-

re,	at	ejendomsporteføljen	vil	få	en	større	vægt	mod	Berlin.

Koncernens	ejendomsportefølje	udvikler	sig	tilfredsstillen-

de	i	Berlin	og	Frankfurt,	hvor	antallet	af	ledige	lejemål	i		

begge	byer	er	ubetydeligt.	Samtidig	er	lejeniveauet	i	Berlin		

stigende,	og	der	er	i	indeværende	år	realiseret	en	samlet	

lejestigning	på	cirka	3%.

Ejendomsporteføljen	i	Hamborg	er	påvirket	af,	at	lejemålet	

for	én	erhvervslejer	successivt	er	udløbet	i	løbet	af	2010,	og	

at	genudlejning	af	ejendommen	ved	årsskiftet	endnu	ikke	

har	fundet	sted.	I	Hamborg	har	selskabet	endvidere	oplevet	

et	stigende	antal	ledige	kontorlejemål	grundet	faldende	

efterspørgsel	og	et	større	udbud	af	lokaler	som	følge	af		

henholdsvis	finanskrisen	og	nybyggeri.

Tomgangen	for	den	samlede	ejendomsportefølje	udgjorde	

pr.	31.	december	2010	7,3%	målt	på	areal	og	6,9%	målt	på	en	

vurdering	af	lejeindtægter.

Som	et	led	i	den	løbende	porteføljeforvaltning	blev	det	i	

2010	besluttet	at	afhænde	ejendommen	Westhafen	i	Frank-

furt	via	et	salg	af	de	enkelte	lejligheder	som	ejerlejligheder.	

Det	juridiske	arbejde	med	opdelingen	i	ejerlejligheder	er	til-

endebragt,	og	salget,	som	er	påbegyndt	i	starten	af	2011,	vil	

formentlig	strække	sig	over	24	måneder.

I	løbet	af	2010	kom	der	en	større	stabilitet	på	de	internatio-

nale	ejendomsmarkeder,	mens	der	fortsat	herskede	temme-

lig	urolige	forhold	på	de	finansielle	markeder	med	blandt	

andet	store	renteudsving.	Dette	har	løbende	haft	en	betyde-

lig	indflydelse	på	værdien	af	de	rentesikringsaftaler,	som	

Victoria	Properties	har	indgået.	Forholdene	hos	de	finansiel-

TIL	VORES	AKTIONÆRER	
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le	institutioner	er	med	udgangen	af	2010	blevet	mere	nor-

maliserede,	hvilket	blandt	andet	har	betydet	en	reduktion	af	

rentemarginalen	på	selskabets	finansiering.

En	tilfredsstillende	likviditet	og	et	positivt	cash-flow	fra	de	

driftsmæssige	aktiviteter	har	været	et	fokusområde	gennem	

hele	året.	I	2008	og	2009	var	ledelsen	fokuseret	på	en	redukti-

on	af	omkostningerne.	Det	har	i	2010	udmøntet	sig	i	en	til-

passet	organisation	og	en	reduktion	af	koncernens	admini-

strationsomkostninger	på	cirka	16%	i	forhold	til	2009,	

korrigeret	for	virksomhedsovertagelse.	Forholdet	mellem	ind-

tægter	og	omkostninger	er	nu	på	et	tilfredsstillende	niveau.

Som	et	led	i	strategien	om	at	udvikle	organisationen	blev	

Peter	Westphal	ansat	som	ny	administrerende	direktør	for	

koncernen	i	juni	2010.	Peter	Westphal	har	en	langvarig	kar-

riere	i	den	finansielle	og	internationale	ejendomssektor	og	

vil	med	sin	mangeårige	erfaring	være	med	til	at	styrke	sel-

skabets	position	på	det	tyske	ejendomsmarked.

I	juni	2010	blev	forretningsaktiviteterne	endvidere	udbyg-

get	via	en	erhvervelse	af	Victoria	Property	Management	

A/S.	Dette	er	sket	i	forlængelse	af	ønsket	om	at	udbyde	

administration	og	asset	management	til	eksterne	parter.	

Victoria	Property	Management	A/S	beskæftiger	12	ansatte	

og	administrerer	ejendomme	for	cirka	EUR	400	mio.

I	juni	meddelte	Aller	Holding	A/S,	at	man	har	erhvervet	

aktier	i	Victoria	Properties	således,	at	ejerandelen	udgør	

knap	16%	af	den	samlede	aktiekapital.	Samtidig	meddelte	

Vipro	Holding	A/S,	at	man	har	reduceret	sin	ejerandel	fra	

godt	31%	til	knap	15%	af	den	samlede	aktiekapital.

I	overensstemmelse	med	selskabets	forventninger,	som	

angivet	i	delårsrapporten	for	3.	kvartal	2010,	blev	årets	

resultat	før	skat	samt	før	dagsværdireguleringer	af	investe-

ringsejendomme	og	finansielle	instrumenter	EUR	0,5	mio.	

Det	tilsvarende	resultat	for	2009	udgjorde	EUR	-1,0	mio.	før	

skat,	og	der	er	således	tale	om	en	forbedring	med	EUR	1,5	

mio.	i	forhold	til	2009.

For	2011	forventer	Victoria	Properties	et	resultat	før	skat	og	

dagsværdireguleringer	på	EUR	2,5	–	3,0	mio.	og	dermed	en	

resultatfremgang	i	forhold	til	tidligere	år.	Der	forventes	

samtidig	et	solidt	cash	flow	fra	driften.

I	januar	2011	erhvervede	Victoria	Properties	en	portefølje	

på	11	boligudlejningsejendomme,	heraf	10	i	Berlin	og	én	i	

Hamborg.	Porteføljen	har	en	værdi	på	ca.	EUR	20	mio.

I	januar	2011	udvidedes	tillige	med	etablering	af	eget	kon-

tor	i	Berlin.

Trods	finanskrisens	omfang,	som	også	i	2010	satte	sit	præg	

på	markedet,	kan	Victoria	Properties	med	tilfredshed	notere	

sig,	at	selskabet	fortsat	blandt	markedsdeltagerne	fremstår	

som	en	solvent,	solid	og	respekteret	aktør	på	det	tyske	mar-

ked	med	en	attraktiv	og	stabil	ejendomsportefølje.	Denne	

status	i	markedet	ønsker	selskabet	at	fastholde	og	udbygge	

fremadrettet.

Med	venlig	hilsen

Bo	Heide-Ottosen	 	 Peter	Westphal

Bestyrelsesformand	 Administrerende	direktør
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Årets resultat

•	 	I	overensstemmelse	med	selskabets	forventninger,	som	

angivet	i	delårsrapporten	for	3.	kvartal	2010,	blev	årets	

resultat	før	skat	samt	før	dagsværdireguleringer	af	inve-

steringsejendomme	og	finansielle	instrumenter	EUR	0,5	

mio.	(DKK	3,9	mio.).

•	 	Resultatet	for	2010	udgjorde	EUR	-8,1	mio.	(DKK	-60,4	

mio.)	før	skat	og	EUR	-6,7	mio	(DKK	-50,0	mio.)	efter	skat.	

Resultatet	er	primært	påvirket	af	en	negativ	dagsværdire-

gulering	på	EUR	8,6	mio.	som	følge	af	faldende	renter	

igennem	året,	hvilket	bevirker	en	negativ	urealiseret	

dagsværdiregulering	af	rentesikringsaftaler	på	EUR	-8,0	

mio.	samt	en	dagsværdiregulering	på	ejendomme	på	EUR	

-0,6	mio.

•	 	Koncernens	pengestrøm	udgjorde	EUR	1,2	mio.	(DKK	9,0	

mio.).	Heraf	er	anvendt	EUR	1,0	mio.	til	afdrag	på	koncer-

nens	gæld,	og	samtidig	er	der	foretaget	nye	investeringer	

for	EUR	0,7	mio.	Samlet	er	koncernens	pengestrøm	der-

med	EUR	-0,5	mio.,	hvilket	er	i	overensstemmelse	med	sel-

skabets	forventninger.

•	 	Omsætningen	i	2010	udgjorde	EUR	13,9	mio.	(DKK	103,7	

mio.)	mod	EUR	13,1	mio.	(DKK	98,0	mio.)	i	2009.	Heraf	

udgjorde	det	tilkøbte	selskab	Victoria	Property	Manage-

ment	A/S	EUR	0,9	mio.

•	 	Resultatet	er	påvirket	af	negative	dagsværdireguleringer	

på	investeringsejendomme	på	EUR	0,6	mio.	(DKK	-4,5	

mio.).	Koncernen	måler	investeringsejendomme	til	

REGNSKABSÅRET	KORT

dagsværdi	og	indregner	dagsværdireguleringer	i	resultat-

opgørelsen.	Dagsværdireguleringerne	bestod	af	samlede	

opskrivninger	på	EUR	6,0	mio.	(DKK	41,0	mio.)	og	samlede	

nedskrivninger	på	EUR	6,6	mio.	(DKK	45,5	mio.).	Nedskriv-

ningerne	kan	primært	henføres	til	udviklingen	på	ejen-

domsmarkedet	i	Hamborg,	hvor	der	aktuelt	er	en	del	ledi-

ge	lejemål,	som	forventes	udlejet	på	forringede	vilkår.	

Opskrivningerne	skyldes	hovedsageligt	stigende	lejeind-

tægter	i	Frankfurt	og	Berlin.

•	 	Urealiserede	dagsværdireguleringer	af	rentesikringsafta-

ler	(finansielle	instrumenter)	på	i	alt	EUR	8,0	mio.	(DKK	

59,7	mio.)	har	en	negativ	påvirkning	på	resultatet.

•	 	Bestyrelsen	foreslår,	at	der	ikke	udloddes	udbytte	for	

regnskabsåret.

Likviditet - Finansiering

•	 	Koncernen	har	en	bridge-finansiering	hos	FIH	på	EUR	

21,7	mio.	(DKK	161,9	mio.),	som	i	henhold	til	låneaftalen	

skal	indfries	senest	den	1.	oktober	2011.	I	tilknytning	her-

til	har	visse	af	koncernens	kerneinvestorer	givet	tilsagn	

om,	og	stillet	uigenkaldelig	garanti	for,	en	tegning	af	nye	

aktier	i	en	fortegningsemission,	svarende	til	nominelt	

EUR	20,1	mio.	(DKK	150	mio.).	Koncernen	planlægger	at	

gennemføre	en	kapitaludvidelse	i	2011.

•	 	I	2010	havde	Victoria	Properties	betydeligt	fokus	på	at	

optimere	sammensætningen	af	finansieringsstrukturen.	

Den	gennemsnitlige	effektive	rente	på	koncernens	lang-

fristede	rentebærende	gæld	-	hvoraf	cirka	40%	er	rentesik-
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ret	fra	2011	til	2041,	og	cirka	11%	er	rentesikret	fra	2011	

til	2019	-	udgjorde	godt	1,1%	(eksklusiv	marginal)	pr.	31.	

december	2010.	For	en	del	af	koncernens	renteafdæk-

ningsaftaler	er	rentebetalingerne	endnu	ikke	trådt	i	kraft,	

og	med	de	nuværende	aftaler	forventes	der	derfor	en	stig-

ning	i	renteudgifterne	efter	2011.	Pr.	31.	december	2009	

udgjorde	den	gennemsnitlige	effektive	rente	3,2%	(eks-

klusiv	marginal).

Koncernens ejendomme

•	 		Den	samlede	portefølje	var	pr.	31.	december	2010	på	43	

ejendomme	og	har	en	samlet	værdi	på	EUR	240,3	mio.	

(DKK	1.792,6	mio.).

•	 	Koncernens	ejendomsportefølje	er	pr.	31.	december	2010	

værdiansat	med	udgangspunkt	i	et	afkastkrav	på	5,1%,	

hvilket	er	en	lille	ændring	i	forhold	til	31.	december	2009,	

hvor	udgangspunktet	var	5,2%.

•	 	Pr.	31.	december	2010	var	koncernen	via	de	indgåede	leje-

kontrakters	opsigelsesvarsler	berettiget	til	lejeindtægter	

på	ca.	EUR	30	mio.	(DKK	229,8	mio.),	hvilket	svarer	til	ca.	

50%	af	den	samlede	budgetterede	leje	fra	lejekontrakter,	

der	løber	udover	5	år.

•	 	Gennemsnitslejen	pr.	kvadratmeter	er	EUR	8,83,	hvilket	er	

uændret	i	forhold	til	2009

•	 	Tomgangen	for	den	samlede	ejendomsportefølje	udgjorde	

pr.	31.	december	2010	7,3%	målt	på	areal	og	6,9%	målt	på	

en	vurdering	af	lejeindtægter.

•	 	Den	17.	december	2010	indgik	selskabet	aftale	om	at	købe	

11	ejendomme	i	Berlin	og	Hamborg,	med	overtagelse	1.	

januar	2011,	til	en	samlet	værdi	på	knap	EUR	20	mio.	.

Forventninger til 2011

•	 	For	2011	forventer	Victoria	Properties	et	resultat	før	skat	

og	dagsværdireguleringer	på	EUR	2,5	–	3,0	mio.	og	der-

med	en	resultatfremgang	i	forhold	til	tidligere	år.	Der		

forventes	samtidig	et	solidt	cash	flow	fra	driften.
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Hovedtal

Beløb i EUR 1.000
Resultatopgørelsen 2010 2009 2008 2007 2006

Fortsættende aktiviteter     
Omsætning		 13.898	 13.131	 9.529	 4.988	 254
Dagsværdiregulering	af	investeringsejendomme	 -609	 -6.359	 10.543	 15.751	 0
Bruttoresultat		 9.743	 4.253	 18.769	 20.109	 233
Resultat	af	primær	drift	(EBIT)	 6.392	 376	 14.333	 15.507	 -597
Finansielle	poster,	netto	 -14.504	 -3.869	 -19.391	 -1.701	 1.752
Heraf	dagsværdiregulering	af	afledte	finansielle	
	instrumenter	 -8.024	 3.833	 -13.061	 1.240	 1.467
Resultat	før	skat,	og	før	dagsværdiregulering	af	investe-
ringsejendomme	og	afledte	finansielle	instrumenter	 521	 -967	 -2.540	 -3.185	 -312
Resultat	før	skat	 -8.112	 -3.493	 -5.058	 13.806	 1.155
Skat	af	årets	resultat	 1.371	 446	 1.789	 -2.310	 1.614
Årets	resultat	efter	skat	 -6.741	 -3.047	 -3.269	 11.496	 2.769
     
Ophørende aktiviteter     
Årets	resultat	af	ophørende	aktiviteter	 -	 -	 -	 -	 -400

Årets resultat i alt -6.741 -3.047 -3.269 11.496 2.369

	 	 	 	 	
Balancen 2010 2009 2008 2007 2006

Aktiver     
Langfristede	materielle	og	immaterielle	aktiver	 243.355	 241.554	 248.531	 167.354	 37.347
Andre	langfristede	aktiver	 9.252	 5.256	 4.477	 1.577	 1.707
Kortfristede	aktiver	 5.428	 5.949	 7.246	 4.625	 12.216
Aktiver i alt 258.035 252.759 260.254 173.556 51.270

	 	 	 	 	
Passiver     
Egenkapital				 45.236	 50.316	 53.447	 51.605	 38.945
Langfristede	gældsforpligtelser	 168.870	 168.509	 190.733	 117.370	 0
Kortfristede	gældsforpligtelser	 43.929	 33.934	 16.074	 4.581	 12.325
Passiver i alt 258.035 252.759 260.254 173.556 51.270

	 	 	 	 	
Pengestrømme 2010 2009 2008 2007 2006

Pengestrømme	fra	driften	 1.209	 -1.222	 -1.705	 -259	 1.664
Pengestrømme	til	investering,	netto	 -666	 -273	 -72.826	 -112.164	 -27.219
Pengestrømme	fra	finansiering	 -999	 -132	 77.497	 106.247	 33.747
Pengestrømme i alt -456 -1.627 2.966 -6.176 8.192

	 	 	 	 	
Nøgletal 2010 2009 2008 2007 2006

Selskabskapital	(EUR	1.000)	 31.099	 30.517	 30.517	 27.408	 27.406
Forrentning	af	gennemsnitlig	egenkapital	efter	skat	(%)	 -14,1	 -5,9	 -6,2	 25,4	 10,4
Soliditet	(%)	 17,5	 19,9	 20,5	 29,7	 76,0
Børskurs,	ultimo	(EUR)	 20,1	 16,8	 22,1	 39,3	 63,7
Børskurs,	ultimo	(DKK)	 150,0	 125,0	 165,0	 293,1	 475,2
Resultat	pr.	aktie	efter	skat	(EUR)	 -3,0	 -1,4	 -1,6	 5,7	 2,0
Indre	værdi	pr.	aktie,	ultimo	(EUR)	 19,7	 22,6	 24,1	 25,5	 19,6
Indre	værdi	pr.	aktie,	ultimo	(DKK)	 147,2	 168,9	 179,1	 190,4	 145,9
Kurs/indre	værdi,	ultimo	 1,0	 0,7	 0,9	 1,5	 3,3
Price	Earning	(EUR)	 -6,8	 -12,2	 -13,7	 6,9	 31,8
Udbytte	pr.	aktie	(EUR)	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0

KONCERNENS	HOVED-	OG	NØGLETAL	
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Hovedaktiviteter

Visionen	for	Victoria	Properties	er	at	være	det	førende	dan-

ske	børsnoterede	ejendomsselskab	med	hovedfokus	på	

investeringer	i	tyske	ejendomme.	Selskabets	primære	stra-

tegi	er	at	investere	i	velbeliggende	udlejningsejendomme	i	

de	10	største	byer	i	det	vestlige	Tyskland	samt	Berlin.	Sel-

skabets	nuværende	portefølje	indeholder	ejendomme	i	og	

omkring	Berlin,	Frankfurt	og	Hamborg.

En	sekundær	aktivitet	er	forretningsområdet	Fund	og	Asset	

Management.

Som	en	afledt	effekt	af	de	senere	års	finanskrise	oplever	sel-

skabet	i	øjeblikket	gode	muligheder	for	attraktive	investerin-

ger.	Selskabet	er	godt	rustet	til	at	være	en	central	aktør	i	en	

forestående	markedskonsolidering,	og	det	indgår	i	selskabets	

strategi	for	ekspansion	at	overtage	andre	aktører	på	marke-

det,	såfremt	en	sammenlægning	måtte	være	kommerciel.	

Victoria	Properties	har	et	klart	ønske	om	vækst	i	2011	og	

2012	baseret	på	markedsmulighederne	efter	finanskrisen	

samt	selskabets	ledelsesmæssige	og	finansielle	styrke.

Som	et	led	i	denne	strategi	ønsker	selskabet	at	overtage	por-

teføljer	fra	nødlidende	investorer	samt	porteføljer,	der	er	

overtaget	eller	kontrolleret	af	bankerne.	Dette	skal	blandt	

andet	ske	ved	udstedelse	af	nye	aktier	i	Victoria	Properties	

som	hel	eller	delvis	betaling	for	erhvervelsen	af	nye	porte-

føljer.	I	løbet	af	2010	har	Victoria	Properties	arbejdet	på	

denne	ekspansionsstrategi	og	analyseret	en	række	mulighe-

der,	og	sidst	på	året	blev	der	indgået	aftale	om	erhvervelse	

af	10	boligudlejningsejendomme	i	Berlin	og	en	i	Hamborg	

med	overtagelse	1.	januar	2011	til	en	samlet	værdi	på	knap	

EUR	20	mio.

I	2011	vil	selskabet	have	øget	fokus	på	erhvervelse	af	ejen-

domme	i	Berlin,	blandt	andet	fordi	markedet	her	vurderes	

at	være	i	en	positiv	udvikling,	og	samtidig	kontrolleres	man-

ge	ejendomsinvesteringer	af	danske	banker.

Victoria	Properties	har	endvidere	i	juni	2010	overtaget	Vic-

toria	Property	Management	A/S	(VPM),	så	selskabet	nu	også	

under	asset	management	har	sin	egen	ejendomsadmini-

stration.	Under	VPM	ligger	der	administration	af	cirka	50	

selskaber	i	Tyskland,	Sverige	og	Danmark,	og	aktiver	under	

management	forøges	som	følge	heraf	med	EUR	400	mio.	

(cirka	DKK	3	mia.)	til	EUR	640	mio.	(cirka	DKK	5	mia.).

I	januar	2011	åbnede	Victoria	Properties	eget	kontor	i	Berlin.	

Hermed	har	selskabet	taget	et	afgørende	skridt	på	vejen	til	

at	blive	den	stærkeste	aktør	på	markedet	inden	for	sit	felt	og	

til	at	cementere	sin	status	som	det	førende	danske	børsno-

terede	selskab	med	hovedfokus	på	tyske	ejendomme.

Med	henblik	på	at	opfylde	selskabets	vision	vil	selskabet	

fortsat	have	fokus	på:	

•	 	Et	højt	vidensniveau	om	det	tyske	ejendomsmarked.

•	 	Et	veletableret	netværk	blandt	de	stærkeste	lokale	og	

danske	aktører	på	markedet,	herunder	ejere,	udviklere,	

mæglere,	administratorer	og	rådgivere.

•	 	Sikring	af	en	fleksibel	og	velkvalificeret	tilgang	til	optime-

ring	af	ejendommene	via	et	nært	samarbejde	mellem	sel-

skabets	interne	asset	management-funktion,	ejendoms-

administratorer	og	fast	tilknyttede	tekniske	rådgivere.

Beliggenhed i højsædet

Victoria	Properties	primære	investeringsstrategi	er	at	inve-

stere	i	ejendomme	beliggende	i	byområder	med	god	og/eller	

stigende	købekraft	samt	i	velbeliggende	udlejningsejendom-

me	i	de	10	største	byer	i	det	vestlige	Tyskland.	Disse	byer	er	

karakteriserede	ved	befolkningstilvækst	samt	en	positiv	for-

ventning	til	udviklingen	i	ejendomsmarkedet	på	lang	sigt.	

Selskabet	lægger	stor	vægt	på	at	besigtige	og	vurdere	såvel	

potentielle	ejendomme	som	deres	nærområde.

IDÉGRUNDLAG	OG	STRATEGI
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Det	er	samtidig	et	ønske	at	øge	antallet	af	investeringsejen-

domme	i	Berlin.	Det	er	selskabets	vurdering,	at	lejeniveauet	

på	ejendomme	i	Berlin	er	stigende.	De	primære	årsager	er	

den	stigende	økonomiske	aktivitet	i	Tyskland	samt,	at	der	i	

mange	år	ikke	er	tilført	markedet	nybyggeri	af	betydning	

samtidig	med,	at	der	har	været	en	positiv	befolkningstil-

vækst.

Aktivt ejerskab

Den	værdi,	som	Victoria	Properties	tilfører	ejendommene,	

tager	sit	afsæt	i	aktivt	asset	management,	som	Victoria	Pro-

perties’	medarbejdere	inden	for	investering	og	forvaltning	

har	stor	erfaring	med.	I	tæt	samarbejde	med	selskabets	

ejendomsadministratorer	gennemgås	hver	ejendom	nøje,	

og	dette	udmønter	sig	i	en	SWOT-analyse,	som	blandt	andet	

bygger	på	følgende	parametre:

•	 	Transparens:	Samtlige	relevante	nøgletal	for	ejendom-

men	skal	være	kendte	og	pålidelige,	og	der	skal	foreligge	

en	detaljeret	budget-	og	likviditetsplan	for	ejendommen.

•	 	Lejerstruktur:	I	markedsføringsplanen	gøres	det	klart,	

hvilken	kundegruppe	ejendommen	og	området	appelle-

rer	til,	og	der	udvikles	et	koncept	for,	hvilke	lejere	man	

fremover	ønsker	at	tiltrække.

•	 	Optimering	af	lejen:	Der	planlægges	tiltag	for	at	optimere	

lejen	i	forhold	til	markedslejen	såvel	som	det	officielle	

tyske	beboelseslejeniveau	”Mietspiegel”.	Der	fokuseres	

desuden	på	nedbringelse	af	tomgang	og	istandsættelse	af	

lejemål.

•	 	Lønsomhed	i	drift.

•	 	Optimering	af	ejendoms-mix:	Det	vurderes	løbende,	

hvorledes	de	enkelte	ejendomme	passer	ind	i	selskabets	

strategi.

Gennemgangen	sikrer,	at	både	selskabet	og	administrator	

har	et	overblik	over	hvordan	og	på	hvilke	områder,	der	kan	

arbejdes	med	ejendommen.

Værditilvækst via aktivt ejerskab

Det	aktive	ejerskab	har	siden	Victoria	Properties’	etablering	

i	2006	været	et	centralt	element	i	selskabets	strategi	til	sik-

ring	af	værditilvækst	på	både	kort	og	lang	sigt	–	uafhængigt	

at	konjunkturudsving.

Det	er	et	hovedelement	i	Victoria	Properties’	investerings-

strategi	at	indkøbe	ejendomme	til	optimale	afkast	med	et	

lavt	risikoniveau.	Som	en	konsekvens	af	det	aktive	ejerskab	

reduceres	risikomarginen	og	dermed	afkastkravet,	hvorved	

ejendommene	som	hovedregel	senere	kan	sælges	til	højere	

pris	end	selskabets	anskaffelsespris.

Victoria	Properties’	primære	aktivitet	er	investering	i	gode	og	

velbeliggende	tyske	investeringsejendomme.	Selskabets	

vækststrategi	tager	udgangspunkt	i	fire	former	for	investering:

1.	 Ejendomme,	som	fuldt	ud	ejes	af	Victoria	Properties.

2.		 	Overtagelse	af	porteføljer	fra	nødlidende	danske	investo-

rer/finansieringsinstitutter.

3.	 	Administration	af	eksternt	ejede	ejendomme	og	porteføl-

jer	som	asset	manager	og	modtagelse	af	honorar	herfor.

	 	Overtagelsen	af	Victoria	Property	Management	i	juni	

2010	spiller	en	vigtig	rolle	i	denne	vækststrategi.

4.	 	Ejendomsadministration	og	asset	management	til	admi-

nistration	af	såvel	egen	som	ekstern	portefølje.	Med	

etableringen	af	kontor	i	Berlin	i	januar	2011	er	mulighe-

den	for	selv	at	varetage	administrationen	øget.
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Værktøjer og processer

Som	et	led	i	opbygningen	af	organisationen	har	Victoria	

Properties	etableret	interne	rutiner	og	værktøjer,	der	under-

støtter	selskabets	forretningsgange	og	processer.	Dette	gæl-

der	for	såvel	investeringer,	asset	management	og	økonomi	

som	for	den	daglige	administration.	Disse	processer	og	

værktøjer	udvikles	og	forbedres	fortløbende	således,	at	alle	

interne	og	eksterne	forretningsgange	til	stadighed	sikrer	

kvalitet	og	omkostningsbevidsthed.

Skabelse af en attraktiv arbejdsplads

Det	er	Victoria	Properties’	hensigt	at	skabe	og	vedligeholde	

en	organisation	præget	af	professionalitet,	fleksibilitet	og	

forandringsvillighed,	og	koncernen	tager	i	den	forbindelse	

en	række	initiativer	til	at	sikre	medarbejdernes	trivsel.	Der-

udover	lægger	koncernen	vægt	på	at	skabe	et	godt	arbejds-

klima	gennem	regelmæssige	sociale	arrangementer.

Cash-flow

Victoria	Properties	har	stadig	udvidet	fokus	på	selskabets	

finansielle	poster	og	omkostninger.	Finanskomiteen,	der	

blev	nedsat	i	2009,	har	været	med	til	at	styrke	dette	fokus-

område.	En	del	af	selskabets	strategi	vil	også	i	2011	og	i	åre-

ne	fremover	være	fokusering	på	øget	indtjening	via	optime-

ring	af	selskabets	finansiering.

Viden og kompetencer

Det	er	målsætningen	for	Victoria	Properties,		at	selskabets	

medarbejdere	skal	være	i	besiddelse	af	en	høj	faglighed	

inden	for	deres	felt	samt	have	et	indgående	kendskab	til	det	

tyske	ejendomsmarked.	Selskabet	lægger	vægt	på	at	ansæt-

te	medarbejdere	med	disse	kompetencer	og	tilstræber	

løbende	videreuddannelse	af	alle	medarbejdere.

Victoria	Properties	anser	medarbejderne	og	deres	viden	for	

at	være	et	væsentligt	aktiv.	Medarbejderne	i	Victoria	Pro-

perties	definerer	og	udvikler	sammen	med	ledelsen	den	

enkeltes	opgaver	og	ansvarsområder.	Dette	er	en	proces,	

som	foregår	løbende.	På	denne	måde	ønsker	selskabet	at	

sikre,	at	der	er	klarhed	omkring	ansvars-	og	opgavefordelin-

gen	samtidig	med,	at	den	enkelte	medarbejders	kompeten-

cer	og	viden	udnyttes	bedst	muligt.

Victoria	Properties	er	bevidst	om,	at	en	væsentlig	forudsæt-

ning	for,	at	koncernen	og	dens	medarbejdere	kan	bibeholde	

det	høje	faglige	niveau	inden	for	alle	fagområder,	er	en	høj	

grad	af	videndeling.	Dette	sikres	blandt	andet	gennem	ved-

ligeholdelse	af	effektive	databaser	med	alle	relevante	infor-

mationer	om	koncernens	ejendomme	samt	interne	og	eks-

terne	møder	inden	for	–	samt	på	tværs	af	–	ansvarsområder.

Bestyrelse

Adm. direktør

Økonomi/
Administration

Asset
Management

AdministrationInvesteringerResearch &
Analyse

Økonomi Kommunikation

Ejendomme

Figuren illustrerer ansvarsområder. 
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 Ejendomsporteføljen

Victoria	Properties’	samlede	ejendomsportefølje	bestod	ved	

udgangen	af	2010	af	i	alt	43	ejendomme	i	og	omkring		

Berlin,	Frankfurt	og	Hamborg.	Samlet	udgjorde	porteføljen	

132.842	kvadratmeter	fordelt	på	i	alt	2.386	lejemål.

Fordelingen	af	kvadratmeter	på	de	tre	byer	fremgår	af	figu-

ren	nedenfor.	

Fordelingen	af	kvadratmeter	og	lejeindtægter	for	den	samle-

de	tyske	ejendomsportefølje	fremgår	af	figurerne	nedenfor.

Fastsættelse	af	ejendommene	til	markedsværdi	sker	i	en	

5-trinsproces,	som	beskrevet	nedenfor:

1.	 	Selskabets	asset	manager	og	en	ekstern	tekniker	gen-

nemgår	alle	væsentlige	forhold	og	vurderer	udgifter	til	

vedligeholdelse	og	eventuelle	forbedringer.

2.	 	Der	udarbejdes	et	”1.	års	normalbudget”	for	ejendom-

mene,	som	lægges	til	grund	for	værdiansættelsen.

3.	 	Selskabet	analyserer	markedsrapporter	for	de	tre	byer,	

hvor	selskabets	ejendomme	er	beliggende.		Markedsda-

ta	indhentes	fra	det	internationalt	anerkendte	ejen-

domsmægler-	og	rådgiverfirma,	Jones	Lang	LaSalle,	og	

det	uafhængige	analyseinstitut,	BulwienGesa.

4.	 	Der	gennemføres	løbende	drøftelser	om	markedsforhol-

dene	med	ledende	aktører	i	de	tre	byer.

5.	 	Alle	disse	data	og	analyser	sammenfattes	afslutningsvis	

i	afkastprocent	og	dermed	en	værdiansættelse	af	de	

enkelte	ejendomme.

	 	

Dagsværdireguleringer	på	investerings	ejendomme	udgjor-

de	EUR	-0,6	mio.	i	2010	mod	EUR	-6,4	mio.	i	2009.	Koncernen	

måler	investeringsejendomme	til	dagsværdi	og	indregner	

dagsværdireguleringer	i	resultatopgørelsen.	Dagsværdire-

guleringerne	bestod	af	samlede	opskrivninger	på	EUR	6,0	

mio.	og	samlede	nedskrivninger	på	EUR	6,6	mio.	Nedskriv-

ningerne	kan	primært	henføres	til	udviklingen	på	ejen-

domsmarkedet	i	Hamborg,	hvor	der	aktuelt	er	en	del	ledige	

lejemål,	som	forventes	udlejet	på	forringede	vilkår.	Opskriv-

ningerne	skyldes	hovedsageligt	stigende	lejeindtægter	i	

Frankfurt	og	Berlin.		Pr.	31.	december	2010	blev	koncernens	

investeringsejendomme	målt	til	et	gennemsnitligt	afkast-

krav	på	5,1%,	som	er	en	lille	ændring	i	forhold	til	2009,	hvor	

afkastkravet	var	5,2%.
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Nøgletal

For	Victoria	Properties’	samlede	portefølje	af	ejendomme	så	

nøgletallene	pr.	31.	december	2010	således	ud:

•	 Samlet	værdi	af	investeringsejendomme:	EUR	240,3	mio.

•	 Samlet	årlig	bruttolejeindtægt:	EUR	13,7	mio.

•	 Gennemsnitslejen	pr.	kvadratmeter:	EUR	8,83

•	 Gennemsnitligt	afkastkrav:	5,1%

•	 Gennemsnitsværdi	pr.	kvadratmeter:	EUR	1.808

•	 	Udlejningsprocent:	93,1%	målt	på	en	vurdering	af	de	

manglende	lejeindtægter.

Erhvervslejemål

Lejen	fra	erhvervslejemål	repræsenterede	48%	af	den	samle-

de	leje,	og	af	disse	48%	havde	29%	en	årlig	leje	på	mere	end	

EUR	0,4	mio.

Det	gennemsnitlige	opsigelsesvarsel	for	erhvervslejerne,	

dvs.	inklusive	uopsigelighedsperioden,	var	92	måneder	i	for-

hold	til	lejebidrag	ved	udgangen	af	2010.	Efter	udløb	af	uop-

sigelighedsperioden	kan	lejemålene	opsiges	med	tre	måne-

ders	varsel.	Det	samme	er	gældende	for	boliglejemål.	

	Pr.	31.	december	2010	var	koncernen	via	de	indgåede	leje-

kontrakters	opsigelsesvarsler	berettiget	til	lejeindtægter	på	

ca.	EUR	30	mio.	(DKK	229,8	mio.),	hvilket	svarer	til	ca.	50%	af	

den	samlede	budgetterede	leje	fra	lejekontrakter,	der	løber	

udover	5	år.

På	Victoria	Properties’	hjemmeside,	www.victoriaproper-

ties.dk,	findes	en	oversigt	over	selskabets	samlede	ejendoms-	

portefølje,	som	blandt	andet	indeholder	billeder	og	links	til	

bykort.

Markedsanalyse

For	så	vidt	angår	generel	markedsanalyse	er	samarbejdet	

med	Jones	Lang	LaSalle	og	BulwienGesa	fortsat	et	vigtigt	

supplement	til	selskabets	interne	analysearbejde.	Disse	to	

firmaer	leverer	detaljerede	og	præcise	data	og	udgør	der-

med	selskabets	primære	eksterne	kilder	til	information	om	

udviklingen	på	ejendomsmarkedet	og	i	den	tyske	økonomi.

Derudover	holder	selskabet	sig	løbende	orienteret	via	øvrige	

medier	og	andre	eksterne	analyser.
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Selskabet	har	en	klar	målsætning	om	vækst	og	øget	indtje-

ning,	og	særligt	i	1.	halvår	har	selskabet	analyseret	mulighe-

derne	for	ekspansion,	hvor	blandt	andet	købet	af	Victoria	

Property	Management	er	et	resultat	af	dette.

De	væsentligste	aktiviteter	i	2010	omfattede:

•	 	I	2010	havde	selskabet	betydeligt	fokus	på	at	optimere	

sammensætningen	af	finansieringsstrukturen.	Den	gen-

nemsnitlige	effektive	rente	på	koncernens	langfristede	

rentebærende	gæld	-	hvoraf	cirka	40%	er	rentesikret	fra	

2011	til	2041,	og	cirka	11%	er	rentesikret	fra	2011	til	2019	

-	udgjorde	godt	1,1%	(eksklusiv	marginal)	pr.	31.	december	

2010.	For	en	del	af	koncernens	renteafdækningsaftaler	er	

rentebetalingerne	endnu	ikke	trådt	i	kraft.	Med	de	nuvæ-

rende	aftaler	forventes	der	derfor	en	stigning	i	renteud-

gifterne	efter	2011.	Pr.	31.	december	2009	udgjorde	den	

gennemsnitlige	effektive	rente	3,2%	(eksklusiv	marginal).

•	 	Den	4.	juni	2010	erhvervedes	Victoria	Property	Manage-

ment	og	en	række	datterselskaber	hertil.	Selskabet	har	

managementaftaler	for	ejendomme	til	en	værdi	på	cirka	

EUR	400	mio.	(DKK	3	mia.).

	 	Købet	følger	strategien	om	et	øget	fokus	på	forretnings-

området	asset	management,	som	forventes	yderligere	

øget	i	fremtiden.	Selskabet	administrerer	for	cirka	500	

investorer	50	ejendomme	i	henholdsvis	Tyskland,	Sverige	

og	Danmark.

	 	Ved	erhvervelsen	af	ejendomsadministrationen	sikrede	

selskabet	sig	en	styrkelse	af	en	kompetenceplatform,	som	

vil	forbedre	mulighederne	for	yderligere	at	kunne	deltage	

i	en	konsolidering.

	 	Ejendomsadministrationsaktiviteten	forventes	at	bidrage	

med	såvel	positivt	resultat	samt	positivt	cash	flow	i	2011.

•	 	Den	15.	juni	2010	blev	Peter	Westphal	ansat	som	ny	

administrerende	direktør.	Samtidig	blev	den	konstituere-

de	administrerende	direktør,	Mikkel	C.	Hesselberg,	

udnævnt	til	økonomidirektør	i	selskabet.

•	 	I	juli	2010	fraflyttede	selskabet	kontorerne	på	Tuborg	

Boulevard	og	flyttede	som	led	i	udvidelsen	af	asset	

management	forretningen	til	adressen	Tuborg	Havnevej	

19	i	Hellerup.

•	 	Aller	Holding	A/S	blev	med	købet	af	368.306	stk.	aktier,	

svarende	til	15,88%	af	aktiekapitalen,	ny	kerneaktionær	i	

september.	Selskabet	har	herefter	seks	kerneaktionærer.

•	 	I	september	2010	blev	den	planlagte	emission	af	nye	

aktier	udskudt.	Visse	af	selskabets	fem	oprindelige	kerne-

investorer	har	givet	tilsagn	om	at	forlænge	tegningsga-

rantien	frem	til	1.	oktober	2011	således,	at	selskabet		

hermed	opnår	en	større	fleksibilitet	med	hensyn	til		

tilrettelæggelsen	af	en	emission.	Koncernen	planlægger	

at	gennemføre	en	kapitaludvidelse	i	2011.	

•	 	I	november	2010	blev	det	besluttet	at	sætte	ejendommen	

Westhafen	til	salg	som	ejerlejligheder.	Salget	er	påbe-

gyndt	i	marts	2011.

•	 	Victoria	Properties	har	i	2010	fortsat	forbedringsarbejder	

på	dele	af	ejendomsporteføljen,	hvilket	isoleret	set	påvir-

ker	ejendomsværdien	positivt.	Det	forventes,	at	der	i	2011	

blandt	andet	skal	opføres	en	tilbygning	til	ejendommen	

Paderbornestrasse	i	Berlin.	Ejendommen	vil	samtidig	bli-

ve	gennemrenoveret.

ÅRETS	AKTIVITETER
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Ny ejendomsportefølje

Den	17.	december	2010	indgik	Victoria	Properties	aftale	om	

erhvervelse	af	11	ejendomme	i	Tyskland	med	overtagelse	1.	

januar	2011.	10	ejendomme	er	beliggende	i	Berlin,	og	en	er	

beliggende	i	Hamborg.

Alle	ejendommene	er	centralt	beliggende	boligudlejnings-

ejendomme	med	erhverv	i	stueetagen.	Ejendommene	pas-

ser	med	deres	centrale	beliggenheder	godt	ind	i	selskabets	

eksisterende	ejendomsportefølje,	administration	og	ekspan-

sive	samt	værdiskabende	strategi.

Ejendommene	har	et	samlet	udlejningsareal	på	22.040	kva-

dratmeter	med	i	alt	312	lejemål	fordelt	på	34	erhvervsleje-

mål,	270	boliglejemål	og	otte	andre	lejemål.	Aktuelt	er	kun	

ni	lejemål	ledige,	svarende	til	en	tomgang	på	under	3%.	

Ejendommene	har	en	værdi	på	knap	EUR	20	mio.

En	del	af	købesummen	blev	erlagt	i	nyudstedte	aktier,	hvor-

ved	tre	banker	tilsammen	ejer	ca.	5%	af	den	samlede	aktie-

kapital	i	Victoria	Properties.

Erhvervelsen	af	ejendomsporteføljen	vil	have	en	positiv	ind-

flydelse	på	det	forventede	resultat	for	2011.

Forventninger til 2011

I	2011	forventer	selskabet	et	positivt	resultat	i	niveauet	EUR	

2,5	–	3,0	mio.	før	skat	og	dagsværdireguleringer	af	investe-

ringsejendomme	og	finansielle	instrumenter,	og	dermed	en	

resultatfremgang	i	forhold	til	tidligere	år.	Der	forventes	

samtidig	et	solidt	cash	flow	fra	driften.

Usikkerheder og risici

Foruden	den	nuværende	usikkerhed	på	de	finansielle	mar-

keder	kan	flere	faktorer	medføre,	at	den	faktiske	udvikling	i	

2011	afviger	væsentligt	fra	selskabets	nuværende	forvent-

ninger.	Blandt	andet	kan	fremhæves	usikkerheder	og	risici	

relateret	til:

•	 	Udviklingen	på	det	tyske	ejendomsmarked	samt	i	selska-

bets	ejendomsportefølje,	herunder	især	muligheder	for	at	

udleje	de	aktuelle	ledige	arealer	i	koncernen	ejendomme	i	

Hamborg.

•	 	Udviklingen	i	renteomkostningerne.
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Organisation

Victoria	Properties	bestræber	sig	på	til	enhver	tid	at	have	en	

kompetent	organisation,	som	kan	honorere	de	høje	krav,	

selskabet	kontinuerligt	stiller	til	blandt	andet	investerings-

arbejdet	og	den	finansielle	rapportering.

Centralt	i	selskabets	strategi	er,	at	organisationen	koncen-

trerer	sig	om	sine	kernekompetencer,	som	er	investering	i	

og	udvikling	af	ejendomme.	Opgaver	vedrørende	f.eks.	jura,	

skat	og	administration	af	tyske	ejendomme	varetages	af	

eksterne	samarbejdspartnere	med	spidskompetencer	inden	

for	disse	områder.

Organisationen	bestod	pr.	31.	december	2010	af	19	fuldtids-

medarbejdere	og	tre	deltidsmedarbejdere.	Selskabet	har	

outsourcet	en	række	opgaver	i	såvel	Danmark	som	Tysk-

land.	Med	etableringen	af	eget	kontor	i	Berlin	vil	nogle	af	

opgaverne	blive	insourcet.

Ledelse

Den	15.	juni	2010	blev	Peter	Westphal	udnævnt	til	admini-

strerende	direktør.	Samtidig	blev	den	konstituerede	admini-

strerende	direktør,	Mikkel	C.	Hesselberg,	udnævnt	til	økono-

midirektør.

Ved	den	ordinære	generalforsamling	15.	april	2010	blev	alle	

bestyrelsens	medlemmer	genvalgt.	Bo	Heide-Ottosen	blev	

genvalgt	som	formand.

KONCERN-	OG	LEDELSESFORHOLD
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Risikovurdering 

Victoria	Properties’	aktiviteter	er	forbundet	med	såvel	mar-

kedsmæssige	som	finansielle	risici.	Bestyrelsen	foretager	i	

samarbejde	med	direktionen	løbende	en	vurdering	af	de	

risici,	som	selskabet	udsættes	for	-	herunder	vurderer	revisi-

onskomitéen	de	risici,	som	påvirker	regnskabsaflæggelsen.

Det	er	en	fast	del	af	selskabets	årsplan	at	gennemgå	og	vur-

dere	alle	væsentlige	risikoområder	på	grundlag	af	redegø-

relser	fra	direktionen.	Dette	sikrer,	at	hvert	enkelt	risikofor-

hold	behandles	mindst	én	gang	om	året.	Direktionen	

kommenterer	ligeledes	i	sin	løbende	rapportering	til	besty-

relsen	udviklingen	inden	for	selskabets	væsentligste	risiko-

områder.

For	så	vidt	angår	regnskabsaflæggelsen	har	selskabet	siden	

2008	haft	en	revisionskomité,	som	løbende	overvåger	for-

svarligheden	af	selskabets	kontrolsystemer	og	vurderer	

væsentlige	risici,	som	selskabet	har	i	forbindelse	med	regn-

skabsaflæggelsen.

Kontrolaktiviteter

I	Victoria	Properties	har	alle	medarbejdere	et	ansvar	for	at	

identificere	og	rapportere	konkrete	risikoforhold	inden	for	

deres	del	af	organisationen.	Disse	forhold	rapporteres	til	

direktionen,	som	har	det	overordnede	ansvar	for	risikoprofi-

len	og	for	at	afstemme	denne	med	selskabets	strategier	og	

politikker.

For	de	væsentligste	risikoforhold	i	selskabets	drift	er	der	

udarbejdet	en	række	processer,	som	skal	begrænse	selska-

bets	risici.	De	mest	betydningsfulde	risici	og	enkelte	proces-

ser	er	beskrevet	i	de	følgende	afsnit.

Regnskabsaflæggelse

Selskabet	har	en	række	interne	kontroller	og	risikostyrings-

systemer	vedrørende	regnskabsaflæggelse,	som	er	udarbej-

det	for	at	eliminere	fejl	samt	sikre	et	retvisende	billede	af	

selskabets	økonomiske	stilling.	Disse	systemer	og	processer	

opdateres	kontinuerligt.

Ansvaret	for	udarbejdelse	og	opretholdelse	af	disse	proces-

ser	ligger	hos	ledelsen,	som	rapporterer	til	selskabets	revi-

sionskomité,	der	bestandigt	overvåger	og	vurderer	til-

strækkeligheden	af	kontrolsystemerne	samt	selskabets	

risici.

For	at	sikre	at	selskabets	standarder	og	procedurer	er	over-

holdt,	er	der	etableret	kontrolaktiviteter,	som	skal	udføres	

for	at	garantere	en	korrekt	og	pålidelig	regnskabsaflæggelse.	

Kontrolaktiviteterne	har	til	hensigt	at	registrere	og	udbedre	

eventuelle	fejl	eller	mangler	i	de	data,	som	ligger	til	grund	

for	regnskabsaflæggelsen.

Rapportering	fra	Victoria	Properties’	datterselskaber	kon-

trolleres	tillige	løbende,	og	også	her	er	der	udarbejdet	kon-

trolsystemer,	som	sikrer,	at	eventuelle	fejl	eller	mangler	rap-

porteres.

Endelig	sikrer	Victoria	Properties	ved	en	række	analyser	og	

kontroller,	at	selskabets	regnskabsaflæggelse	sker	i	henhold	

til	IFRS	(International	Financial	Reporting	Standards).

I	det	følgende	afsnit	beskrives	de	væsentligste	risici,	som	

kan	påvirke	mulighederne	for	at	opfylde	selskabets	strategi-

ske	mål	og	budget,	samt	de	forholdsregler,	der	tages,	for	at	

minimere	risici.

Markeds- og konkurrenceforhold 

Det	er	Victoria	Properties’	vurdering,	at	selskabet	ikke	har	

væsentlige	markedsmæssige	risici,	ud	over	hvad	der	er	

almindeligt	for	ejendomsinvesteringer	i	Tyskland	og	den	

aktuelle	økonomiske	krise.

Inden	for	markeds-	og	konkurrenceforhold	udgør	følgende	

RISIKOFORHOLD	OG	-STYRING
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faktorer	de	væsentligste	risici	i	relation	til	Victoria	Proper-

ties’	forretningsområde:

Udviklingen på det tyske ejendomsmarked og i den tyske 

økonomi 

Det	er	væsentligt	for	Victoria	Properties’	forretning	at	finde	

de	rigtige	ejendomme	til	den	rigtige	pris.	Rentestigninger	

kan	medføre	faldende	afkast	på	disse	ejendomme,	ligesom	

en	negativ	udvikling	i	den	tyske	økonomi	og	på	det	tyske	

arbejdsmarked	kan	betyde	reducerede	muligheder	for	at	

udleje	tomme	lejemål.	Victoria	Properties’	rentepolitik	er	

beskrevet	nærmere	i	afsnittet	”Renterisiko”.

Køb af passende ejendomme

Victoria	Properties	har	et	omfattende	netværk	blandt	inte-

ressenterne	på	det	tyske	ejendomsmarked,	herunder	dan-

ske	og	udenlandske	finansielle	institutioner,	og	bliver	derfor	

løbende	præsenteret	for	et	stort	antal	tyske	ejendomme	og	

ejendomsporteføljer.

Ved	køb	af	en	ejendom	er	der	risiko	for,	at	den	er	behæftet	med	

fysiske	og/eller	juridiske	fejl	og	mangler,	som	senere	kan	med-

føre	betydelige	omkostninger.	For	at	sikre	sig	mod	uforudsete	

negative	hændelser	iværksættes	før	købet	en	due	diligence-

proces	bestående	af	en	række	omfattende	økonomiske,	tekni-

ske	og	juridiske	undersøgelser,	som	udføres	i	samarbejde	med	

rådgivere	med	specialviden	inden	for	de	pågældende	fagområ-

der.	Samtidig	foretager	Victoria	Properties	grundige	analyser	

af	datamaterialet	for	hver	enkelt	ejendom,	ligesom	ejendom-

mene	besigtiges	af	selskabets	asset	managere.

Derudover	sikrer	Victoria	Properties	sig,	at	der	i	købsaftaler-

ne	i	videst	mulig	omfang	udstedes	en	række	garantier	til	

afdækning	af	eventuelle	fejl	og	mangler.	Sælgers	bonitet	

undersøges	endvidere	i	denne	proces	som	en	yderligere	sik-

ring	af	garantiernes	værdi.	I	det	aktuelle	marked,	hvor	fokus	

er	rettet	mod	nødlidende	ejendomme	under	kontrol	af	lån-

giverene,	er	det	nødvendigt	at	acceptere,	at	erhvervelser	

gennemføres	på	konkurslignende	vilkår,	altså	uden	væsent-

lige	garantier.	Disse	forhold	tilstræbes	der	kompenseret	for	

via	nedslag	i	købesummen.

Værdiregulering af ejendomme

Fastsættelse	af	ejendommene	til	markedsværdi	sker	i	en		

5-trinsproces	som	beskrevet	i	kapitlet	”Ejendomsporteføljen”.

Efterspørgsel, omkostninger og lejeindtægter

De	enkelte	ejendommes	løbende	driftsøkonomi	kan	blive	

påvirket	af	svigtende	udlejning	(tomgang),	omkostninger	til	

ombygning	og	vedligeholdelse	samt	regulering	af	lejeind-

tægter.	Derfor	er	reduktion	af	tomgang	samt	optimering	af	

vedligeholdelse	og	lejeindtægter	et	hovedmål	i	driften	af	

ejendommene.

Ejendommene	vurderes	løbende.	Nøjagtige	instrukser	for	

udstedelse	af	fuldmagter	til	at	iværksætte	ombygnings-	og	

vedligeholdelsesarbejder	sikrer,	sammen	med	et	effektivt	

internt	kontrolsystem,	at	der	kun	igangsættes	arbejder,	som	

er	i	overensstemmelse	med	strategien	for	den	pågældende	

ejendom.

Da	Victoria	Properties	primært	har	investeret	i	kvalitetsmæs-

sigt	gode	ejendomme	beliggende	på	attraktive	adresser,	er	

det	selskabets	vurdering,	at	disse	ejendomme	også	fremover	

vil	blive	betragtet	som	attraktive	af	potentielle	lejere.

En	væsentlig	driftsmæssig	risiko	er	lejers	opsigelse	eller	

svigtende	betalingsevne.	Risici	forbundet	hermed	søges	

reduceret	via	lejerspredning,	lejeforskud,	deposita	og	even-

tuelt	lejegarantier.	I	forbindelse	med	indgåelse	af	nye	leje-

mål	vurderes	lejers	bonitet,	og	der	stilles	i	visse	tilfælde	krav	

om	moderselskabsgaranti	for	lejen.

Victoria	Properties’	erhvervslejemål	er	hovedsageligt	udlejet	

RISIKOFORHOLD	OG	-STYRING.	FORTSAT
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til	offentlige	institutioner	og	større	virksomheder,	der	har	

indgået	lejekontrakter	for	en	flerårig	periode.

Pr.	31.	december	2010	var	koncernen	via	de	indgåede	leje-

kontrakters	opsigelsesvarsler	berettiget	til	lejeindtægter	på	

ca.	EUR	30	mio.	(DKK	229,8	mio.),	hvilket	svarer	til	ca.	50%	af	

den	samlede	budgetterede	leje	fra	lejekontrakter,	der	løber	

udover	5	år.

For	asset	management	aftalerne	under	Victoria	Property	

Management	er	der	tegnet	en	ansvarsforsikring,	idet	der	

tages	højde	for,	at	der	under	forvaltning	af	eksterne	ejen-

domme,	kan	være	situationer,	hvor	administrationsfejl	

potentielt	vil	kunne	opstå.

Finansielle forhold

Finansielle	risici	udgør	en	væsentlig	faktor	i	Victoria	Proper-

ties’	risikostyring.	Direktionen	forestår	styringen	af	de	

finansielle	risici	i	henhold	til	selskabets	politik	på	området.	

Politikken	fastsætter	retningslinjer	og	rammer	for	selska-

bets	finansielle	dispositioner.	Bestyrelsen	har	siden	2009	

haft	en	finanskomité.	

Bestyrelsen	orienteres	på	hvert	bestyrelsesmøde	om	selska-

bets	finansielle	situation	samt	de	foretagne	dispositioner.

En	uddybende	gennemgang	af	finansielle	risici	er	omtalt	i	

årsregnskabets	note	29.

Likviditetsrisiko

En	eventuel	likviditetsrisiko	består	i	ikke	at	have	tilstrække-

lige	midler	til	at	finansiere	den	løbende	drift	og	selskabets	

fremtidige	udvikling.

Victoria	Properties’	ejendomme	er	købt	med	udgangspunkt	

i,	at	disse	genererer	positiv	likviditet	fra	anskaffelsestids-

punktet.	En	risiko	består	i,	at	der	opstår	større	mellemvæ-

render	med	lejere,	hvilket	belaster	selskabets	likviditet.	Sel-

skabets	interne	asset	manager	samarbejder	løbende	med	

ejendomsadministratorer	om	at	minimere	mellemværen-

der	med	lejere.

En	anden	risiko	består	i	risikoen	for	øget	tomgang	samt	risi-

koen	for	lavere	lejeindtægt	ved	genudlejning.	Selskabets	

interne	asset	managere	arbejder	tæt	sammen	med	såvel	

administratorer	som	mæglere,	dels	for	at	minimere	risikoen	

for	opsigelser,	dels	for	at	minimere	tomgangsperioden	ved	

hurtig	genudlejning.

Lån	fra	banker	og	kreditinstitutter	kan	af	långiver	opsiges	

med	et	vist	varsel	i	tilfælde	af	selskabets	misligholdelse.	

Hvis	kerneinvestorerne	afgiver	kontrollen	med	selskabet,	

skal	der	endvidere	ske	en	genforhandling	af	lånevilkår,	jf.	

”Aktionærforhold”.

Med	baggrund	i	lånene	fra	FIH	Erhvervsbank	A/S,	samt	det	

af	visse	af	kerneaktionærerne	afgivne	bindende	tilsagn	om	

tegning	af	nye	aktier	i	selskabet	til	indfrielse	af	bridge-

finansiering,	vurderer	Victoria	Properties,	at	selskabet	har	

adgang	til	tilstrækkelig	finansiering	og	likviditet	i	et		

omfang,	der	sikrer	selskabets	videre	udvikling	og	drift.		

Koncernen	planlægger	at	gennemføre	en	kapitaludvidelse	

i	2011.

Renterisiko

Victoria	Properties	har	optaget	en	væsentlig	rentebærende	

gæld	i	forbindelse	med	finansiering	af	sine	ejendomsinve-

steringer,	og	en	ændring	i	renten	vil	derfor	påvirke	afkastet	

på	selskabets	ejendomme.

Selskabet	anvender	hovedsageligt	finansiering	fra	kreditin-

stitutter	med	variabel	rente,	som	søges	mindsket	via	finan-

sielle	instrumenter.	

Renterisici	søges	mindsket	via	en	passende	kombination	af	
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Skatter og afgifter

Koncernen	er	underlagt	skatte-	og	afgiftslovgivningen	pri-

mært	i	Tyskland	og	Danmark,	hvor	koncernen	opererer.	

Ændringen	i	skatte-	og	afgiftslovgivningen	kan	påvirke	kon-

cernens	skatte-	og	afgiftsmæssige	situation.	Transaktioner	

gennemført	i	Tyskland	og	Danmark	er	på	den	måde	ekspo-

neret	over	for,	at	skattemyndighederne	i	landene	udfordrer	

koncernens	skatte-	og	afgiftsmæssige	forhold.

Øvrige risici

Ud	over	de	markedsmæssige	og	finansielle	risici	er	Victoria	

Properties’	forretning	påvirket	af	en	række	øvrige	faktorer.

Forsikringsforhold

Samtlige	ejendomme	er	forsikret	gennem	en	dansk	forsik-

ringsmægler	i	et	tysk	forsikringsselskab.	Forsikringen	er	en	

rammeaftale,	som	betyder,	at	samtlige	ejendomme	er	for-

sikret	i	henhold	til	Victoria	Properties’	generelle	forsikrings-

politik	fra	det	øjeblik,	hvor	en	købsaftale	indgås.	Alle	ejen-

domme	har	samme	dækning,	som	blandt	andet	omfatter	

svampe-	og	insektskadedækning,	og	forsikring	til	nyværdi,	

hvilket	er	exceptionelt	for	ejendomsforsikringer	i	Tyskland	

generelt.

For	asset	management	aftalerne	under	Victoria	Property	

Management	er	der	tegnet	en	ansvarsforsikring,	idet	der	

tages	højde	for,	at	der	under	forvaltning	af	eksterne	ejen-

domme,	kan	være	situationer,	hvor	administrationsfejl	

potentielt	vil	kunne	opstå.

Jura

I	forbindelse	med	overtagelse	af	ejendommene	gennemgår	

Victoria	Properties	og	ejendomsadministratorerne	alle	leje-

kontrakter.	Ved	nyudlejning	indhentes	kredit-	og	andre	rele-

vante	oplysninger	på	nye	lejere,	og	selskabet	opererer	med	

standardlejekontrakter.

finansielle	instrumenter	med	kort	og	lang	løbetid.	Den	gen-

nemsnitlige	effektive	rente	på	koncernens	langfristede	ren-

tebærende	gæld	-	hvoraf	cirka	40%	er	rentesikret	fra	2011	til	

2041,	og	cirka	11%	er	rentesikret	fra	2011	til	2019	-	udgjorde	

godt	1,1%	(eksklusiv	marginal)	pr.	31.	december	2010.	For	en	

del	af	koncernens	renteafdækningsaftaler	er	rentebetalin-

gerne	endnu	ikke	trådt	i	kraft.	Med	de	nuværende	aftaler	

forventes	der	derfor	en	stigning	i	renteudgifterne	efter	

2011.	Pr.	31.	december	2009	udgjorde	den	gennemsnitlige	

effektive	rente	3,2%	(eksklusiv	marginal).

Victoria	Properties	arbejder	kontinuerligt	med	selskabets	

finansieringsstruktur	for	en	optimering	af	rente	og	varig-

hed.	I	henhold	til	Victoria	Properties’	valuta-	og	rentepoli-

tik,	som	senest	blev	opdateret	i	november	2010,	har	selska-

bet	fastsat	en	strategi	om	opnåelse	af	varighed	på	mellem	

4	og	12	år.	For	året	2010	har	den	gennemsnitlige	varighed	

været	cirka	8	år.	Selskabet	arbejder	løbende	på	at	optimere	

sammensætningen	af	de	finansielle	instrumenter	.

Risici forbundet med rentemarginaler

De	løbende	rentebetalinger	i	forbindelse	med	lån	består	af	

en	rentesikret	via	swap-aftaler	samt	en	rentemarginal	fast-

sat	af	långiver.	Finanskrisen	har	ført	til	stigende	rentemar-

ginaler,	og	udsving	i	rentemarginalen	kan	fortsat	forventes.

Valutarisiko

Lånoptagelse	i	forbindelse	med	ejendomsinvesteringer	sker	

i	samme	valuta,	som	lejeindtægterne	faktureres	i,	dvs.	EUR.	

Det	er	selskabets	vurdering,	at	selskabet	grundet	dets	stør-

relse	ikke	er	eksponeret	for	væsentlige	valutarisici.

Med	købet	af	Victoria	Property	Management	opererer	sel-

skabet	nu	endvidere	med	svenske	kroner,	idet	det	er	faktu-

reringsenheden.	Valutarisikoen	i	svenske	kroner	vurderes	

som	uvæsentlig.

RISIKOFORHOLD	OG	-STYRING,	FORTSAT
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Organisation

Victoria	Properties	er	bevidst	om,	at	selskabets	medarbejde-

re	er	et	væsentligt	aktiv	for	realisering	af	selskabets	strategi.	

For	at	tiltrække	og	fastholde	kompetente	medarbejdere	

arbejder	Victoria	Properties	aktivt	på	at	skabe	og	vedligehol-

de	en	attraktiv	arbejdsplads	med	faglige	udfordringer	og	

muligheder	for	videreuddannelse.

Victoria	Properties	har	udarbejdet	en	personalehåndbog,	

som	samler	alle	selskabets	politikker	og	retningslinjer	for	

medarbejderne.	Personalehåndbogen	er	i	forbindelse	med	

købet	af	Victoria	Property	Management	blevet	revideret	og	

opdateret	i	2010	således,	at	den	gælder	for	alle	danske	sel-

skaber.

Miljø

Ledelsen	vurderer,	at	selskabets	drift	ikke	medfører	nogen	

betydelige	negative	effekter	på	det	eksterne	miljø.
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Ambitionsniveau

Victoria	Properties	ledes	til	enhver	tid	på	en	måde,	der	er	

værdiskabende	og	ansvarlig	samt	i	videst	muligt	omfang	

tager	hensyn	til	selskabets	aktionærer	og	øvrige	interes-

senter.	Selskabets	corporate	governance-politik	afspejler	

dette.

Victoria	Properties	har	i	2010	nedsat	et	corporate	governan-

ce-udvalg,	der	består	af	bestyrelsesmedlemmerne	Lars	Johan-

sen,	Sebastian	Christmas	Poulsen	og	Bo	Heide-Ottosen.

Selskabets	corporate	governance-politik	forholder	sig	til	

Komitéen	for	god	Selskabsledelses	”Anbefalinger	for	god	sel-

skabsledelse”	punkt	for	punkt.	Politikken	opdateres	årligt	og	

offentliggøres	på	selskabets	hjemmeside;	http://www.vic-

toriaproperties.dk/investor/corporate-governance.	Neden-

for	følger	et	uddrag	af,	hvorledes	selskabet	forholder	sig	til	

de	enkelte	anbefalinger.

Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen

Det	er	en	central	del	af	Victoria	Properties’	corporate	

governance-politik,	at	der	er	en	høj	grad	af	værdiskabelse	i	

de	beslutninger,	der	tages	for	selskabet,	og	en	gennemsig-

tighed	i	selskabets	ledelsesstruktur	er	med	til	at	sikre	det-

te.

Victoria	Properties	tilstræber	at	skabe	og	opretholde	en	

åben	og	kontinuerlig	dialog	med	sine	interessenter.	Formå-

let	med	dialogen	er	i	videst	muligt	omfang	at	tilgodese	akti-

onærer	og	øvrige	interessenters	ønsker	og	behov	i	forbindel-

se	med	de	forretningsmæssige	beslutninger,	samt	at	give	

disse	et	indblik	i	selskabets	forretningsstrategi,	resultater	og	

risikoforhold.

Selskabets	hjemmeside	udgør	en	yderligere	kilde	til	kom-

munikation	om	selskabets	aktiviteter.

I	forlængelse	af	selskabets	investor	relations-politik	deltog	

Victoria	Properties	i	Dansk	Aktionærforenings	Aktiemesse	i	

september	2010.

Victoria	Properties	har	én	aktieklasse,	og	hver	aktie	oppe-

bærer	én	stemme.	Selskabets	udbyttepolitik	er	en	integre-

ret	del	af	bestyrelsens	forretningsorden,	og	bestyrelsen	

vurderer	årligt,	om	politikken	er	i	aktionærernes	bedste	

interesse.

Beslutninger	om	ændringer	i	selskabets	vedtægter	kræver	

vedtagelse	på	en	generalforsamling	med	mindst	to	tredje-

dele	af	de	afgivne	stemmer	samt,	at	mindst	50%	af	aktieka-

pitalen	er	repræsenteret.

Interessenternes rolle og betydning for selskabet

Bestyrelsen	vurderer,	grundet	selskabets	størrelse,	at	der	p.t.	

ikke	er	behov	for	en	specifik	interessentpolitik	ud	over	inve-

stor	relations-politikken.	I	årsrapportens	afsnit	om	ide-

grundlag	og	strategi	redegøres	der	for	de	grundlæggende	

principper	bag	forretningsstrategien.

Åbenhed og gennemsigtighed

Victoria	Properties’	kommunikation	med	selskabets	interes-

senter	er	også	afpasset	selskabets	aktiviteter	og	størrelse.

Selskabet	har	interne	regler	for	omgang	med	og	videregivel-

se	af	oplysninger,	som	indeholder	principper	for	selskabets	

offentliggørelse	af	væsentlig	information.	De	interne	regler	

udstikker	retningslinjerne	for,	hvilke	procedurer,	der	skal	

følges,	samt	hvornår	og	hvordan	selskabet	kommunikerer	

med	aktiemarkedet.

Med	afsæt	i	den	nuværende	aktionærstruktur	har	selskabet	

vurderet	det	hensigtsmæssigt	udelukkende	at	offentliggøre	

CORPORATE	GOVERNANCE
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Bestyrelsen	finder	det	væsentligt,	at	følgende	kompetencer	

er	repræsenteret	i	bestyrelsen:

•	 Generel	bestyrelses-	og	ledelseserfaring

•	 Fondsbørs-/aktie-/finanssektorerfaring

•	 Ejendomskompetence/-erfaring	(brancheerfaring)

•	 Viden	om	Tyskland

•	 	Generel	viden	om	forretningsstrategier	og	langsigtede	

holdbare	forretningsmodeller.

Der	er	ikke	sammenfald	mellem	bestyrelse	og	direktion,	og	

ingen	af	bestyrelsens	medlemmer	er	involverede	i	den	dag-

lige	drift.

I	årsrapportens	afsnit	om	bestyrelse	og	direktion	findes	en	

oversigt	af	bestyrelsesmedlemmerne	og	deres	øvrige	direk-

tør-	og	bestyrelsesposter.

Bestyrelsen	lever	ikke	op	til	anbefalingerne	om	uafhængig-

hed,	da	visse	medlemmer	har	økonomiske	interesser	i	og/

eller	er	medlem	af	bestyrelsen	eller	direktionen	i	selskaber	

kontrolleret	af	selskabets	kerneaktionærer	(Bendt	Wedell	og	

Lars	Thylander),	mens	visse	medlemmer	(Sebastian	Christ-

mas	Poulsen	og	Lars	skanvig)	arbejder		som	professionelle	

rådgivere	for	visse	af	selskabets	kerneaktionærer.	Derud-

over	har	Lind	Cadovius,	hvor	Lars	Skanvig	er	partner,	og	Phi-

lip	Advokater,	hvor	Sebastian	Christmas	Poulsen	er	partner,	

i	2010	udført	honoreret	advokatarbejde	for	selskabet	for	

henholdsvis	t.EUR	13	og	t.EUR	78.

Bestyrelsens	nuværende	sammensætning	er	begrundet	i	

selskabets	ejerstruktur.	Bestyrelsen	opfylder	ikke	anbefa-

lingerne	om	mangfoldighed	i	relation	til	køn.	Aldersmæs-

sigt	vurderes	bestyrelsens	sammensætning	som	homo-

gen.

fondsbørsmeddelelser	på	dansk.	Det	vurderes	løbende,	om	

meddelelser	skal	offentliggøres	på	tysk	og	eventuelt	engelsk	

af	hensyn	til	det	marked,	som	selskabet	opererer	i.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Det	er	bestyrelsens	opgave	at	fastlægge	målsætninger,	

strategier,	budgetter	samt	overordnede	forretningsplaner,	

ligesom	det	er	bestyrelsens	opgave	løbende	at	vurdere	

rammerne	og	processerne	for	den	overordnede	ledelse	af	

selskabet.

Bestyrelsens	opgaver	er	fastsat	i	forretningsordenen,	som	

vurderes	en	gang	årligt.	Bestyrelsen	arbejder	ud	fra	en	års-

plan,	der	fastlægger	datoer	for	bestyrelsens	behandling	af	

opgaver,	herunder	vurdering	af	selskabets	strategiske	mål	

og	politikker	samt	retningslinjer	for	risikostyring	og	

ansvarsfordeling.	Der	afholdes	fire	ordinære	bestyrelsesmø-

der	årligt	samt	supplerende	møder	efter	behov.

Victoria	Properties	har	ikke	valgt	en	næstformand,	idet	der	

ikke,	med	selskabets	og	bestyrelsens	nuværende	størrelse,	

skønnes	behov	herfor.

For	at	styrke	bestyrelsens	fokus	på	selskabets	regnskabsaf-

læggelse,	revision	og	finansielle	rapportering	i	øvrigt,	ned-

satte	bestyrelsen	i	Victoria	Properties	i	foråret	2008	en	revi-

sionskomité,	hvis	opgaver	er	nærmere	beskrevet	under	

afsnittet	”revision”.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen	består	af	seks	medlemmer,	der	vælges	af	gene-

ralforsamlingen,	og	som	er	på	valg	hvert	år.	Victoria	Proper-

ties	følger	anbefalingerne	om	en	fastsat	aldersgrænse	for	

bestyrelsesmedlemmer,	idet	selskabet	har	fastsat	en	øvre	

aldersgrænse	på	70	år.
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anvender	i	forbindelse	med	risikostyring,	ligesom	der	indgår	

en	vurdering	af	de	enkelte	risicis	betydning	for	selskabet.

Revision

Victoria	Properties’	generalforsamling	valgte	i	2010	Grant	

Thornton,	Statsautoriseret	Revisionsaktieselskab,	som	revi-

sor.	Revisor	er	på	valg	hvert	år	til	selskabets	ordinære	gene-

ralforsamling.	

Bestyrelsen	indstiller	til	generalforsamlingen,	at	Grant	

Thornton	genvælges	som	selskabets	revisor.

Bestyrelsen	i	Victoria	Properties	nedsatte	i	foråret	2008	en	

revisionskomité,	som	p.t.	består	af	3	medlemmer.	Revisions-

komitéens	medlemmer	er	på	valg	hvert	år	og	kan	maksi-

malt	sidde	i	fem	perioder.	Komitéen	træder	sammen	forud	

for	relevante	bestyrelsesmøder.

Revisionskomitéen	bestod	indtil	november	2010	af	Lars	

Skanvig	og	Bo	Heide-Ottosen.	Ved	årets	udgang	bestod	

komitéen	af	Lars	Skanvig,	Bo	Heide-Ottosen	og	Sebastian	

Christmas	Poulsen.

Ifølge	kommissoriet	skal	revisionskomitéen	forberede	

beslutninger,	som	træffes	i	den	samlede	bestyrelse.	Al	

væsentlig	information	skal	samtidig	fortsat	tilgå	bestyrel-

sen	direkte.	Revisionskomitéens	opgaver	omfatter	blandt	

andet	tilsyn	med	selskabets	finansielle	rapportering,	herun-

der	vurdering	af	hensigtsmæssigheden	af	regnskabspraksis	

og	overholdelse	af	gældende	lovgivning,	standarder	og	øvri-

ge	krav.	Risikostyring	og	vurdering	af	det	interne	kontrol-

miljø,	såvel	som	den	eksterne	revision,	ligger	ligeledes	inden	

for	kommissoriet.	Det	detaljerede	kommissorium	for	revisi-

onskomitéen	er	tilgængeligt	på	hjemmesiden.

Selskabets	bestyrelse	har	i	november	2010	evalueret	besty-

relsens	arbejde.

Bestyrelsens og direktionens vederlag

Vederlagspolitikken	i	Victoria	Properties	er	baseret	på	at	

kunne	tiltrække	og	fastholde	personer	med	de	nødvendige	

kompetencer	og	erfaringer.	Der	lægges	vægt	på,	at	veder-

lagspakken	afspejler	kvalifikationer	samt	markedsniveauet	

generelt.

Bestyrelsen	modtog	i	2010	ikke	bestyrelsesvederlag,	bortset	

fra	bestyrelsens	formand.

Bestyrelsen	indstiller	til	generalforsamlingen,	at	det	samle-

de	bestyrelseshonorar	for	2010	andrager	t.EUR	67.

Løn-	og	ansættelsesforhold	for	selskabets	direktion	er	sam-

mensat	af	et	fast	vederlag,	diverse	løngoder	samt	bonus.	

Disse	forhold	forhandles	årligt.	

Direktionens	vederlag	udgjorde	i	2010	samlet	t.EUR	274.	

Vederlaget	fordeler	sig	med	t.EUR	191.	vedrørende	2010	til	

direktør	Peter	Westphal,	som	tiltrådte	selskabets	direktion	i	

juni	2010,	samt	t.EUR	83	til	Mikkel	C.	Hesselberg,	som	var	kon-

stitueret	som	administrerende	direktør	frem	til	15.	juni	2010.

Direktionens	vederlag	udgør	for	2011	t.EUR	240	til	den	

administrerende	direktør	samt	tillige	værdi	af	skattepligtige	

personalegoder	t.EUR	24.	Hertil	kan	komme	en	resultatori-

enteret	bonus,	som	maximalt	kan	antage	50%	af	årslønnen.

Risikostyring

I	årsrapportens	afsnit	om	risikoforhold	og	-styring	findes	en	

beskrivelse	af	de	procedurer	og	værktøjer,	som	selskabet	

CORPORATE	GOVERNANCE,	FORTSAT
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Revisionskomitéen	har	i	henhold	til	sit	kommissorium	en	

forberedende	rolle	i	forhold	til	bestyrelsens	behandling	af	

regnskabet	og	revisionsforhold.	Heri	indgår	en	konkret	og	

kritisk	vurdering	af	revisors	uafhængighed	og	kompetencer.	

Revisionskomitéen	vurderer	desuden	indholdet	af	revisi-

onsaftalen,	aftaler	om	honorering	samt	godkender	ikke-

revisionsrelaterede	ydelser.

Efter	indstilling	fra	revisionskomitéen	godkender	bestyrel-

sen	mindst	en	gang	årligt	de	interne	regnskabsmæssige	

kontrolsystemer.

I	2010	har	revisionskomitéen	afholdt	to	møder.

Finans

Bestyrelsen	i	Victoria	Properties	har	en	finanskomité	bestå-

ende	af	tre	medlemmer.

Medlemmerne	af	finanskomitéen	er	Lars	Johansen,	Bo	

Heide-Ottosen	og	Bendt	Wedel.

Redegørelse for samfundsansvar

Victoria	Properties	har	ikke	fundet	det	relevant	at	formulere	

en	politik	for	samfundsansvar	henset	til	selskabets	art	og	

størrelse.	
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Aktionærforhold

Det	er	Victoria	Properties’	politik,	at	aktiemarkedet	modta-

ger	relevant,	pålidelig	og	rettidig	information	om	alle	kurs-

påvirkelige	forhold	således,	at	investorer	og	aktionærer	har	

det	bedst	mulige	grundlag	for	at	tage	beslutninger	om	inve-

stering	i	selskabet.

Endvidere	er	det	selskabets	målsætning	at	blive	opfattet	

som	transparent,	tilgængelig,	pålidelig	og	professionel	i	sin	

kommunikation	med	aktiemarkedet.

Fondskode og aktiekapital pr. 31.12.2010

Fondsbørs:	NASDAQ	OMX	Den	Nordiske	Børs	København

Aktiekapital:	DKK	231.987.700	(EUR	31,1	mio.)

Nominel	stykstørrelse:	DKK	100	(EUR	13,40)	

Antal	aktier:	2.319.877

Aktieklasser:	Én

Antal	stemmer	pr.	aktie:	Én

Ihændehaverpapir:	Ja

Stemmeretsbegrænsning:	Nej

Begrænsninger	i	omsættelighed:	Nej

Fondskode:	DK0015216675

Kortnavn:	VIPRO

Samtlige	aktier	er	noteret	på	NASDAQ	OMX	Den	Nordiske	

Børs	København.

Ved	udgangen	af	2010	havde	selskabet	i	alt	324	navnenote-

rede	aktionærer.	Heraf	ejer	seks	kerneaktionærer	til	sam-

men	86,93%	af	selskabets	aktier.	Følgende	aktionærer	havde	

pr.	31.	december	2010	tilkendegivet	at	eje	mere	end	5%	af	

selskabets	aktier:

Aller Holding A/S: 15,88%	(2009:	0%)

Havneholmen	33,	1561	København	V

Vipro Holding A/S: 14,67%	(2009:	31,20%)

Store	Strandstræde	19,	1255	København	K

J.C. Hempels Fond: 14,63%	(2009:	14,91%)	

Amaliegade	8,	1256	København	K

MC2 Holding ApS: 14,38%	(2009:	14,65%)	

Stenholt	9,	6400	Sønderborg

Vicus Ejendomme ApS:	14,09%	(2009:	14,36%)

Linen	62,	8450	Hammel

Anette Følsgaard: 13,28%	(2009:	13,53%)	

Høveltevej	87,	3460	Birkerød

Bestyrelse,	direktion	og	medarbejdere	havde	pr.	31.	decem-

ber	2010	herudover	følgende	aktiebeholdninger:

Bestyrelsesformand Bo Heide-Ottosen

3.678	stk.	aktier	(2009:	416	stk.)

Bestyrelsesmedlem Bendt Wedell

366	stk.	aktier	(2009:	166	stk.)

Bestyrelsesmedlem Lars Skanvig

166	stk.	aktier	(2009:	166	stk.)

Bestyrelsesmedlem Lars Thylander

666	stk.	aktier	(2009:	666	stk.),	heraf	500	stk.	aktier	via	

Thylander	&	Company	A/S

Bestyrelsesmedlem Sebastian C. Poulsen

310	stk.	aktier	(2009:	310	stk.)

Direktion

Administrerende	direktør	Peter	Westphal	havde	ingen	

aktiebesiddelser	i	Victoria	Properties	A/S	pr.	31.	december	

2010.

Øvrige medarbejdere: 

0	stk.	aktier	(2009:	478	stk.)

AKTIONÆRFORHOLD
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Egne aktier

Victoria	Properties	ejede	pr.	31.	december	2010	26.763	styk	

egne	aktier,	svarende	til	1,15%	af	aktiekapitalen.	På	den	

ordinære	generalforsamling	den	15.	april	2010	blev	selska-

bet,	frem	til	næste	ordinære	generalforsamling,	bemyndiget	

til	at	erhverve	egne	aktier	for	en	samlet	pålydende	værdi	af	i	

alt	10%	af	selskabets	aktiekapital.

Udvidelse af aktiekapitalen

Bestyrelsen	er	bemyndiget	til	i	perioden	indtil	1.	april	2013	

at	forhøje	selskabets	aktiekapital	ad	en	eller	flere	gange	

med	indtil	i	alt	nominelt	DKK	279.790.300.

Visse	af	selskabets	kerneinvestorer	har	i	2010	forlænget	deres	

tilsagn	om,	og	stillet	uigenkaldelig	garanti	for,	en	senere	teg-

ning	af	nye	aktier	i	en	fortegningsemission,	svarende	til	

nominelt	EUR	20,1	mio.	(DKK	150	mio.)	til	brug	for	indfrielse	

af	bridge-finansiering	i	FIH	Erhvervsbank	A/S.	Koncernen	

planlægger	at	gennemføre	en	kapitaludvidelse	i	2011.

Aktionæraftaler

Pr.	31.	december	2010	var	ingen kerneaktionærer	bundet	af	

”lock-up”-aftaler.

Væsentlige aftaler, der ændres, hvis kontrollen med 

selskabet ændres

Selskabets	låneengagement	med	FIH	Erhvervsbank	A/S	skal	

genforhandles,	såfremt	selskabets	nuværende	kerneaktio-

nærer	afhænder	hele	eller	dele	af	deres	aktieposter	i	et	

omfang,	så	kontrollen	overgår	til	eksterne	parter.	Såfremt	

FIH	Erhvervsbank	A/S	som	følge	af	”change	of	control”	ikke	

ønsker	at	fortsætte	engagementet,	er	opsigelsesperioden	

seks	måneder.

	

Pr.	31.	december	2010	udgjorde	engagementet	hos	FIH	

Erhvervsbank	A/S	EUR	186,4	mio.	(inklusive	bridgefinansie-

ringen	og	eksklusiv	negativ	værdi	af	finansielle	instrumen-

ter.
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Offentliggjorte meddelelser for 2010 

17.	dec.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	119	–	Erhvervelse	af	ejendomsportefølje

18.	nov.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	118	–	Finanskalender	2011

18.	nov.	2010		 Fondsbørsmeddelelse	nr.	117	–	Periodemeddelelse	for	3.	kvartal	2010

14.	sept.	2010		 Fondsbørsmeddelelse	nr.	116	–	Storaktionærmeddelelse

14.	sept.	2010		 Fondsbørsmeddelelse	nr.	115	–	Insideres	handler

6.	sept.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	114	–	Insideres	handler

19.	aug.	2010		 Fondsbørsmeddelelse	nr.	113	–	Delårsrapport	1.	halvår	2010

21.	jun.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	112	–	Kapitalforhøjelse

3.	jun.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	111	–	Køb	af	administrationsaktiver

26.	maj	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	110	–	Periodemeddelelse	1.	kvartal	2010

29.	apr.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	109	–	Opdaterede	vedtægter

15.	apr.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	108	–	Forløb	af	ordinær	generalforsamling

31.	mar.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	107	–	Indkaldelse	til	ordinær	generalforsamling

29.	mar.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	106	–	Ny	adm.	direktør

23.	mar.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	105	–	Årsrapport	2010

4.	mar.	2010	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	104	–	Årsregnskabsmeddelelse	2009

Offentliggjorte meddelelser til og med 17. marts 2011

17.	mar.	2011		 Fondsbørsmeddelelse	nr.	121	-	Årsrapport	2010	

3.	feb.	2011	 Fondsbørsmeddelelse	nr.	120	-	Kapitalforhøjelse
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Finanskalender 2011

Årsrapport	2010	–	17.	marts	2011

Ordinær	generalforsamling	–	28.	april	2011

Periodemeddelelse	1.	kvartal	–	18.	maj	2011

Halvårsrapport	–	31.	august	2011

Periodemeddelelse	3.	kvartal	–	18.	november	2011

Generalforsamling

Der	afholdes	ordinær	generalforsamling	den	28.	april	2011	

kl.	14:00	på	selskabets	adresse,	Tuborg	Havnevej	19,	2900	

Hellerup.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

Bestyrelsen	vil	på	generalforsamlingen	stille	forslag	om,	at	

bestyrelsen	frem	til	næste	ordinære	generalforsamling	

bemyndiges	til	at	erhverve	egne	aktier	for	en	samlet	påly-

dende	værdi	af	indtil	i	alt	10%	af	selskabets	aktiekapital.

Udbyttepolitik og resultatdisponering

Victoria	Properties	har	ikke	de	senere	år	udbetalt	udbytte	

eller	foretaget	udlodninger	og	har	på	nuværende	tidspunkt	

ingen	overvejelser	om	at	udbetale	udbytte	eller	foretage	

udlodninger	inden	for	en	overskuelig	fremtid,	da	selskabet	

fortsat	arbejder	på	at	opbygge	sin	ejendomsportefølje.	I	

henhold	til	bestyrelsens	forretningsorden	skal	udbyttepoli-

tikken	tages	op	til	vurdering	hvert	år.	Bestyrelsen	vil	på	

generalforsamlingen	foreslå,	at	der	ikke	udloddes	udbytte	

for	2010.

Kursudvikling

Kursen	på	Victoria	Properties-aktien	var	ved	regnskabsårets	

afslutning	DKK	150	(EUR	20,12),	hvilket	var	en	stigning	på	

15,38%	i	forhold	til	kursen	på	DKK	130	(EUR	17,47)	pr.	31.	

december	2009.	I	2010	udgjorde	den	totale	omsætning	af	

selskabets	aktier	cirka	EUR	8,8	mio.	(DKK	65,4	mio.),	svaren-

de	til	479.711	stk.	handlede	aktier.
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BESTYRELSEN

BO HEIDE-OTTOSEN

Formand

Født	1958

Indtrådt	15/4	2009

(genvalg	2010)

Cand.oecon.

Direktionsposter

DELFF	Management	Ltd.

BENDT WEDELL

Født	1975

Indtrådt	30/6	2006

(genvalg	2007,	2008,	2009	og	2010)

Agrarøkonom	og	HD

Direktionsposter

De	5	Gaarde	A/S

Wefri	A/S

Bestyrelsesposter

De	5	Gaarde	A/S

TG	Partners	A/S

TG	Partners	Holding	A/S

Wefri	A/S

LARS JOHANSEN

Født	1945

Indtrådt	4/11	2009

(genvalg	2010)

Cand.polit.

Bestyrelsesposter

Axcel	Industriinvest	A/S

Axcel	II	A/S

LARS SKANVIG

Født	1964

Indtrådt	30/6	2006

(genvalg	2007,	2008,	2009	og	2010)

Cand.jur.,	advokat	og	LL.M,	

Direktionsposter

Lind	Cadovius	Advokataktieselskab

Bestyrelsesposter

A&C	Følsgaard	Invest	A/S

aCROnordic	A/S

Arresødal	Privathospital	A/S

Rådhushaven	A/S

SEAL	Invest	A/S

BESTYRELSE	OG	DIREKTION
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SEBASTIAN CHRISTMAS POULSEN

Født	1970

Indtrådt	30/6	2006

(genvalg	2007,	2008,	2009	og	2010)

Cand.jur.,	advokat

Bestyrelsesposter

AIC	A/S

Byens	Direct	A/S

CA’SHOTT	A/S,	formand

Fransi	A/S,	formand

Freightplus	Group	A/S

Heart	Made	A/S

Linderberg	Group	A/S

M.L.	Industrimaskiner	A/S		

Nørreskov	A/S,	formand

Nygart	Privathospital	A/S,	formand

PHZ	Invest	1	A/S

PHZ	Invest	2	A/S

TG	Partners	A/S,	næstformand

TG	Partners	Holding	A/S,	

næstformand

Thylander	&	Company	A/S

LARS THYLANDER

Født	1962

Indtrådt	30/6	2006

(genvalg	2007,	2008,	2009	og	2010)

Statsautoriseret	ejendomsmægler

Bestyrelsesposter

Tee	Cee	Holding	A/S,	formand

Thylander	Capital	A/S,	formand

TG	Holding	Denmark	A/S,	formand

TG	Partners	Holding	A/S,	formand

TG	Partners	A/S,	formand

Thylander	&	Company	A/S,	formand

Vipro	Holding	A/S

VPH	Holding	A/S,	formand

DIREKTIONEN

PETER WESTPHAL

Administrerende direktør

samt	direktør	i	tilhørende	

datterselskaber

Født	1962

Tiltrådt	15/6	2010

HD(R),	HD(F)	og	HA
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Bestyrelsen	og	direktionen	har	dags	dato	behandlet	og	god-

kendt	årsrapporten	for	1.	januar	-	31.	december	2010	for	

Victoria	Properties	A/S.

Årsrapporten	er	aflagt	i	overensstemmelse	med	Internatio-

nal	Financial	Reporting	Standards	som	godkendt	af	EU	og	

danske	oplysningskrav	for	børsnoterede	selskaber.

Det	er	vores	opfattelse,	at	koncernregnskabet	og	årsregn-

skabet	giver	et	retvisende	billede	af	koncernens	og	selska-

bets	aktiver,	passiver	og	finansielle	stilling	pr.	31.	december	

2010	samt	af	resultatet	af	koncernens	og	selskabets	aktivi-

teter	og	pengestrømme	for	regnskabsåret	1.	januar	–	31.	

december	2010.

Ledelsesberetningen	indeholder	efter	vores	opfattelse	en	

retvisende	redegørelse	for	udviklingen	i	og	resultatet	af	

koncernens	og	selskabets	aktiviteter	og	finansielle	stilling	

som	helhed	sammen	med	en	beskrivelse	af	de	væsentligste	

risici	og	usikkerheder	som	koncernen	og	selskabet	står		

overfor.

Årsrapporten	indstilles	til	generalforsamlingens	god-	

kendelse.

LEDELSESPÅTEGNING

PÅTEGNINGER

København	den	17.	marts	2011

Direktion

Peter	Westphal

administrerende	direktør

Bestyrelse

	 Bo	Heide-Ottosen	 Bendt	Wedell	 Lars	Johansen

	 Formand

	 Lars	Skanvig	 Lars	Thylander	 Sebastian	C.	Poulsen
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En	revision	omfatter	endvidere	stillingtagen	til,	om	den	af	ledel-

sen	anvendte	regnskabspraksis	er	passende,	om	de	af	ledelsen	

udøvede	regnskabsmæssige	skøn	er	rimelige,	samt	en	vurde-

ring	af	den	samlede	præsentation	af	koncernregnskabet	og	

årsregnskabet.

Det	er	vores	opfattelse,	at	det	opnåede	revisionsbevis	er	til-

strækkeligt	og	egnet	som	grundlag	for	vores	konklusion.

Revisionen	har	ikke	givet	anledning	til	forbehold.

Konklusion

Det	er	vores	opfattelse,	at	koncernregnskabet	og	årsregnskabet	

giver	et	retvisende	billede	af	koncernens	og	selskabets	aktiver,	

passiver	og	finansielle	stilling	pr.	31.	december	2010	samt	af	

resultatet	af	koncernens	og	selskabets	aktiviteter	og	penge-

strømme	for	regnskabsåret	1.	januar	-	31.	december	2010	i	over-

ensstemmelse	med	International	Financial	Reporting	Standards	

som	godkendt	af	EU	og	danske	oplysningskrav	for	børsnoterede	

selskaber.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen	har	ansvaret	for	at	udarbejde	en	ledelsesberetning,	der	

indeholder	en	retvisende	redegørelse	i	overensstemmelse	med	

danske	oplysningskrav	for	børsnoterede	selskaber.

Revisionen	har	ikke	omfattet	ledelsesberetningen,	men	vi	har	i	

henhold	til	årsregnskabsloven	gennemlæst	ledelsesberetnin-

gen.	Vi	har	ikke	foretaget	yderligere	handlinger	i	tillæg	til	den	

gennemførte	revision	af	koncernregnskabet	og	årsregnskabet.

Det	er	på	denne	baggrund	vores	opfattelse,	at	oplysningerne	i	

ledelsesberetningen	er	i	overensstemmelse	med	koncernregn-

skabet	og	årsregnskabet.

København,	den	17.	marts	2011

Grant Thornton

Statsautoriseret	Revisionsaktieselskab

															Per	H.	Jensen	 																			Henrik	Ødegaard	

						statsautoriseret	revisor	 													statsautoriseret	revisor

DEN	UAFHÆNGIGE	REVISORS	PÅTEGNING

Til aktionærerne i Victoria Properties A/S

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi	har	revideret	koncernregnskabet	og	årsregnskabet	for	

Victoria	Properties	A/S	for	regnskabsåret	1.	januar	-	31.	decem-

ber	2010	omfattende	resultatopgørelse,	totalindkomstopgørel-

se,	balance,	egenkapitalopgørelse,	pengestrømsopgørelse	og	

noter	for	såvel	koncernen	som	selskabet.	Koncernregnskabet	og	

årsregnskabet	udarbejdes	efter	International	Financial	

Reporting	Standards	som	godkendt	af	EU	og	danske	oplysnings-

krav	for	børsnoterede	selskaber.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen	har	ansvaret	for	at	udarbejde	og	aflægge	et	koncern-

regnskab	og	et	årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede	i	

overensstemmelse	med	International	Financial	Reporting	

Standards	som	godkendt	af	EU	og	danske	oplysningskrav	for	

børsnoterede	selskaber.	Dette	ansvar	omfatter	udformning,	

implementering	og	opretholdelse	af	interne	kontroller,	der	er	

relevante	for	at	udarbejde	og	aflægge	et	koncernregnskab	og	et	

årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede	uden	væsentlig	fej-

linformation,	uanset	om	fejlinformationen	skyldes	besvigelser	

eller	fejl,	samt	valg	og	anvendelse	af	en	hensigtsmæssig	regn-

skabspraksis	og	udøvelse	af	regnskabsmæssige	skøn,	som	er	

rimelige	efter	omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores	ansvar	er	at	udtrykke	en	konklusion	om	koncernregnska-

bet	og	årsregnskabet	på	grundlag	af	vores	revision.	Vi	har	

udført	vores	revision	i	overensstemmelse	med	danske	revisi-

onsstandarder.	Disse	standarder	kræver,	at	vi	lever	op	til	etiske	

krav	samt	planlægger	og	udfører	revisionen	med	henblik	på	at	

opnå	høj	grad	af	sikkerhed	for,	at	koncernregnskabet	og	års-

regnskabet	ikke	indeholder	væsentlig	fejlinformation.

En	revision	omfatter	handlinger	for	at	opnå	revisionsbevis	for	

de	beløb	og	oplysninger,	der	er	anført	i	koncernregnskabet	og	i	

årsregnskabet.	De	valgte	handlinger	afhænger	af	revisors	vur-

dering,	herunder	vurderingen	af	risikoen	for	væsentlig	fejlinfor-

mation	i	koncernregnskabet	og	årsregnskabet,	uanset	om	fejlin-

formationen	skyldes	besvigelser	eller	fejl.	Ved	risikovurderingen	

overvejer	revisor	interne	kontroller,	der	er	relevante	for	virk-

somhedens	udarbejdelse	og	aflæggelse	af	et	koncernregnskab	

og	et	årsregnskab,	der	giver	et	retvisende	billede	med	henblik	

på	at	udforme	revisionshandlinger,	der	er	passende	efter	

omstændighederne,	men	ikke	med	det	formål	at	udtrykke	en	

konklusion	om	effektiviteten	af	virksomhedens	interne	kontrol.	
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investeringsejendomme til dagsværdi og indregner dagsværdi-

reguleringer i resultatopgørelsen. 

Dagsværdireguleringerne består af samlede opskrivninger på 

EUR 6,0 mio. og samlede nedskrivninger på EUR 6,6 mio. 

Nedskrivningerne kan primært henføres til udviklingen på 

ejendomsmarkedet i Hamborg, hvor der aktuelt er en del ledige 

lejemål, som forventes udlejet på forringede vilkår. 

Opskrivningerne skyldes hovedsageligt stigende lejeindtægter i 

Frankfurt og Berlin. 

Koncernens ejendomsportefølje er pr. 31. december 2010 værdi-

ansat med udgangspunkt i et afkastkrav på 5,1%, hvilket er en 

lille ændring i forhold til 31. december 2009, hvor udgangs-

punktet var 5,2%.

Resultat af primær drift

Koncernens salgs-, marketings- og administrationsomkostnin-

ger udgjorde i 2010 EUR 3,3 mio. mod EUR 3,8 mio. i 2009. Det 

svarer til en besparelse på ca. 15% korrigeret for virksomheds-

overtagelse i juni 2010.

Resultat af primær drift var herefter EUR 6,4 mio. i 2010 mod 

EUR 0,4 mio. i 2009. Dette primært som følge af forskellen på 

dagsværdiregulering på ejendommene, som i 2010 var EUR -0,6 

mio. imod EUR -6,4 mio i 2009.

Finansielle poster

 De finansielle nettoomkostninger udgjorde i 2010 EUR 14,5 mio. 

mod EUR 3,9 mio. i 2009. Udviklingen i de finansielle poster kan 

henføres til flere forhold:

•  I 2010 medførte rentesikringsaftalerne en urealiseret negativ 

dagsværdiregulering på EUR 8,0 mio.

•  I 2009 har rentesikringsaftalerne medført en urealiseret posi-

tiv dagsværdiregulering på EUR 3,8 mio.

•  Der er realiseret gevinster på finansielle instrumenter andra-

gende EUR 0,9 mio. imod EUR 1,3 mio. i 2009.

Koncernens resultat for 2010 udgjorde EUR -6,7 mio. mod EUR 

-3,0 mio. i 2009. Resultatet er primært påvirket af en negativ 

dagsværdiregulering på EUR 8,6 mio. som følge af faldende ren-

ter igennem året, hvilket bevirker en negativ urealiseret 

dagsværdiregulering af rentesikringsaftaler på EUR -8,0 mio. 

samt en dagsværdiregulering på ejendomme på EUR -0,6 mio.

I overensstemmelse med selskabets forventninger, som angivet 

i delårsrapporten for 3. kvartal 2010, blev årets resultat før skat 

samt før dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og 

finansielle instrumenter EUR 0,5 mio. (DKK 3,9 mio.). Resultatet 

for 2009 udgjorde EUR -1,0 mio. før skat. 

Koncernens pengestrøm udgjorde EUR 1,2 mio. (DKK 9,0 mio.). 

Heraf er anvendt EUR 1,0 mio. til afdrag på koncernens gæld, og 

samtidig er der foretaget nye investeringer for EUR 0,7 mio. 

Samlet er koncernens pengestrøm dermed EUR -0,5 mio., hvilket 

er i overensstemmelse med koncernens forventninger.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet består af nettoomsætning fra udlejning af 

investeringsejendomme samt administrationsindtægter og til-

hørende driftsomkostninger samt dagsværdireguleringer af 

investeringsejendomme. Koncernens bruttoresultat steg til EUR 

9,7 mio. i 2010 fra EUR 4,3 mio. i 2009. Før dagsværdiregulerin-

ger af ejendomme er bruttoresultatet faldet marginalt fra EUR 

10,6 mio. i 2009 til EUR 10,4 mio. i 2010.

Nettoomsætningen steg i 2010 til EUR 13,9 mio. fra EUR 13,1 

mio. i 2009. Stigningen kan henføres til administrationsindtæg-

terne fra købet af Victoria Property Management, der er overta-

get medio 2010.

Driftsomkostninger fra investeringsejendomme samt driftsom-

kostninger til asset management udgjorde i 2010 EUR 3,5 mio. 

mod EUR 2,5 mio. i 2009. Driftsomkostningerne er steget for-

holdsmæssigt mere end omsætningen som følge af det tilkøbte 

selskab, Victoria Property Management.

Dagsværdireguleringer på investeringsejendomme udgjorde 

EUR -0,6 mio. i 2010 mod EUR -6,4 mio. i 2009. Koncernen måler 

REGNSKABSBERETNING
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Forpligtelser

De langfristede forpligtelser udgjorde pr. 31. december 2010 

EUR 168,9 mio. mod EUR 168,5 mio. pr. 31. december 2009. 

Stigningen kan henføres til, at selskabet har betalt afdrag på 

gælden i perioden samt bevægelsen i udskudt skat.

Kortfristede gældsforpligtelser var pr. 31. december 2010 EUR 

43,9 mio. mod EUR 33,9 mio. pr. 31. december 2009. Stigningen 

skyldes primært udvikling i selskabets finansielle instrumenter.

Pengestrømsopgørelse

Likviditeten fra driftsaktiviteterne udgjorde i 2010 EUR 1,2 mio. 

mod EUR -1,2 mio. i 2009. Udviklingen skyldes primært selska-

bets besparelser samt selskabets kontinuerlige arbejde med 

finansielle poster.

Likviditetspåvirkningen af investeringsaktiviteterne, der pri-

mært omfatter forbedringer af ejendomme, var i 2010 EUR -0,7 

mio. mod EUR -0,3 mio. i 2009.

Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteter udgjorde i 2010 

EUR -1,0 mio. mod EUR -0,1 mio. i 2009. Udviklingen skyldes 

afdrag på koncernens gældsposter.

De samlede pengestrømme udgjorde i 2010 EUR -0,5 mio., hvor-

efter koncernens likvide beholdninger beløb sig til EUR 3,6 mio. 

pr. 31. december 2010. Heraf udgjorde indestående i pengeinsti-

tutter uden råderet for koncernen EUR 0,5 mio.

Årets resultat

Årets resultat blev negativt og udgjorde EUR -6,7 mio. i 2010 

mod EUR -3,0 i 2009. Resultatet er primært påvirket af en nega-

tiv dagsværdiregulering på EUR 8,6 mio. som følge af faldende 

renter igennem året, hvilket bevirker en negativ urealiseret 

dagsværdiregulering af rentesikringsaftaler på EUR -8,0 mio., 

samt en dagsværdiregulering på ejendomme på EUR -0,6 mio.

Skat af årets resultat udgjorde i 2010 en indtægt på EUR 1,4 

mio. mod en indtægt på EUR 0,4 mio. i 2009. Koncernens resul-

tat hidrører primært fra indkomst, der beskattes i Tyskland. Den 

tyske udskudte skat er afsat med 15,825 % svarende til ind-

komstskattesatsen uden Gewerbesteuer. Skatten i 2010 udgjor-

de ca. 17% af årets resultat før skat. Den lave skatteprocent skyl-

des, at koncernen har negativt resultat i de tyske aktiviteter og 

et positivt resultat i de danske aktiviteter.

Langfristede aktiver

De samlede investeringer i ejendommene pr. 31. december 

2010 udgjorde EUR 240,3 mio. mod EUR 240,0 mio. pr. 31. 

december 2009.

Knowhow indgik i langfristede aktiver med EUR 0,6 mio. pr. 31. 

december 2020 mod EUR 1,3 mio. pr. 31. december 2009. 

Knowhow vedrører købet af Sehested Consulting A/S i slutnin-

gen af 2006, som afskrives lineært over 5 år.

Værdien af kundekontrakter udgør EUR 2,2 mio., som kan hen-

føres til købet af Victoria Property Management.

Udskudt skatteaktiv udgjorde pr. 31. december 2010 EUR 9,2 

mio. mod EUR 6,5 mio. pr. 31. december 2009. Skatteaktivet ved-

rører hovedsagelig den andel af fremførte underskud, der for-

ventes udnyttet inden for en begrænset årrække.

Kortfristede aktiver

De samlede kortfristede aktiver var pr. 31. december 2010 EUR 

5,4 mio. mod EUR 5,9 mio. pr. 31. december 2009.

Koncernens egenkapital

Koncernens egenkapital beløb sig pr. 31. december 2010 til EUR 

45,2 mio. mod EUR 50,3 mio. pr. 31. december 2009. 
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  Koncern  Modervirksomhed

Note Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Nettoomsætning 13.898 13.131 1.221 1.244

 Driftsomkostninger -3.546 -2.519 0 0

4	 Regulering til dagsværdi netto -609 -6.359 0 0

	 Bruttoresultat 9.743 4.253 1.221 1.244  

    

 Salgs- og marketingsomkostninger -18 -39 -18 -39

6-8	 Administrationsomkostninger -3.333 -3.838 -2.426 -3.351

	 Resultat af primær drift 6.392 376 -1.223 -2.146

      

17 Værdiregulering af dattervirksomheder - - 0 0

9 Finansielle indtægter 980 5.300 1.948 6.188

10	 Finansielle omkostninger -15.484 -9.169 -11.179 -3.597

	 Resultat før skat -8.112 -3.493 -10.454 445

      

11	 Skat af årets resultat 1.371 446 2.629 15

 Årets resultat -6.741 -3.047 -7.825 460

      

	 Fordeling	af	årets	resultat	 	 	 	 	

 Aktionærerne i Victoria Properties A/S -6.741 -3.047   

	 Minoritetsinteresser 0 0   

	  -6.741 -3.047 	 	

      

12 Resultat pr. aktie (EPS)	 	 	 	 	

 Resultat pr. aktie (EUR) -2,97 -1,37

 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR) -2,97 -1,37   

      

	 Forslag til resultatdisponering	 	 	 	 	

	 Overført til næste år   -7.825 460

 Foreslået udbytte   0 0

	 	 	 	 -7.825 460

      

	 Total indkomst	     

 Periodens resultat -6.741 -3.047   

 Reguleringer 0 0	 	 	

 Periodens totalindkomst -6.741 -3.047   
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  Koncern Modervirksomhed 

Note Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 AKTIVER     

      

 Langfristede aktiver     

      

 Immaterielle aktiver     

13 Kundekontrakter 2.177 0 0 0 

14 Knowhow 610 1.274 610 1.274

  2.787 1.274 610 1.274

      

 Materielle aktiver     

15 Investeringsejendomme 240.314 240.058 0 0 

16 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. 254 222 177 222 

	 	 240.568	 240.280	 177	 222	

       

 Andre langfristede aktiver      

17 Kapitalandele i dattervirksomheder - - 40.468 41.105

 Deposita 70 9 20 9 

24 Udskudt skatteaktiv 9.182 5.247 6.919 4.318 

  9.252 5.256 47.407 45.432 

 Langfristede aktiver i alt 252.607 246.810 48.194 46.928 

       

 Kortfristede aktiver      

 Tilgodehavender      

18 Tilgodehavende lejeindtægter 675 598 0 0

 Tilgodehavender hos dattervirksomheder - - 15.777 15.532 

19 Andre tilgodehavender 1.085 1.132 62 10 

 Periodeafgrænsningsposter 20 115 3 12 

  1.780 1.845 15.842 15.554 

20 Likvide beholdninger 3.648 4.104 1.522 2.297 

 Kortfristede aktiver i alt 5.428 5.949 17.364 17.851 

 Aktiver i alt 258.035 252.759 65.558 64.779 

BALANCE PR. 31. DECEMBER



  Koncern  Modervirksomhed 

Note Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 PASSIVER   

   

 Egenkapital   

   

 Aktiekapital 31.099 30.517 31.099 30.517

 Overført resultat 14.119 19.781 -1.797 4.949

 Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer 45.218 50.298 29.302 35.466

      

 Egenkapital tilhørende minoritetsinteresser 18 18 0 0

21-22 Egenkapital i alt 45.236 50.316 29.302 35.466  

    

 Gældsforpligtelser     

      

 Langfristede gældsforpligtelser     

23 Gæld til kreditinstitutter 162.404 165.116 0 0

24 Udskudt skat 6.442 3.369 0 0

 Deposita 24 20 0 0

  168.870 168.509 0 0

      

 Kortfristede gældsforpligtelser     

23 Gæld til kreditinstitutter 24.010 22.278 14.550 14.550

25 Leverandørgæld 666 480 80 26

26 Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme 272 0 0 0

 Gæld til dattervirksomheder - - 4.169 4.784

 Selskabsskat 225 249 0 0

 Deposita 522 392 0 0

27 Anden gæld 18.234 10.535 17.457 9.953 

  43.929 33.934 36.256 29.313

 Gældsforpligtelser i alt 212.799 202.443 36.256 29.313  

 Passiver i alt 258.035 252.759 65.558 64.779

      

 Oversigt over noter fremgår af side 40.      
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                                      Koncern   

     Egenkapital  

     tilhørende Egenkapital  

     modersel- tilhørende Egen- 

  Aktie- Overført Foreslået skabets minoritets- kapital 

Beløb i EUR 1.000 kapital resultat udbytte aktionærer interesser i alt 

Egenkapital pr. 1. januar 2009  30.517 22.912 0 53.429 18 53.447  

  

Egenkapitalbevægelser i 2009        

Årets resultat   -3.047  -3.047 0 -3.047

Totalindkomst i alt  0 -3.047 0 -3.047 0 -3.047  

Salg af egne aktier   15  15  15  

Kontant kapitalforhøjelse  0 -99  -99  -99

Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt  0 -3.131 0 -3.131 0 -3.1312

Egenkapital pr. 31. december 2009  30.517 19.781 0 50.298 18 50.316

                                       Koncern   

      Egenkapital 
      tilhørende Egenkapital 
      modersel- tilhørende Egen- 
   Aktie- Overført Foreslået skabets minoritets- kapital 
Beløb i EUR 1.000  kapital resultat udbytte aktionærer interesser i alt

Egenkapital pr. 1. januar 2010  30.517 19.781 0 50.298 18 50.316

 

Egenkapitalbevægelser i 2010 

Total indkomst / Årets resultat   -6.741  -6.741 0 -6.741

Totalindkomst i alt  0 -6.741 0 -6.741 0 -6.741  

Kapitalforhøjelse  582 215  797  797

Egne aktier brugt til køb af virksomhed   825  825  825

Aktiebaseret vederlæggelse   39  39  39 

Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt  582 -5.662 0 -5.080 0 -5.080 

Egenkapital pr. 31. december 2010  31.099 14.119 0 45.218 18 45.236

EGENKAPITALOPGØRELSE
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                              Modervirksomhed 

     Egen- 
  Aktie- Overført Foreslået kapital 
Beløb i EUR 1.000 kapital resultat udbytte i alt

Egenkapital pr. 1. januar 2009 30.517 4.573 0 35.090 

Reguleret egenkapital pr. 1. januar 2009 30.517 4.573 0 35.090

 

Egenkapitalbevægelser i 2009 

Årets resultat  460  460

Totalindkomst i alt 0 460 0 460

Salg af egne aktier   15  15  

Kontant kapitalforhøjelse 0 -99  -99

Egenkapitalbevægelser i 2009 i alt 0 376 0 376 

Egenkapital pr. 31. december 2009 30.517 4.949 0 35.466 

 

 
                              Modervirksomhed 

     Egen- 
  Aktie- Overført Foreslået kapital 
Beløb i EUR 1.000 kapital resultat udbytte i alt

Egenkapital pr. 1. januar 2010 30.517 4.949 0 35.466 

 

Egenkapitalbevægelser i 2010 

Årets resultat  -7.825  -7.825

Totalindkomst i alt 0 -7.825 0 -7.825

Kapitalforhøjelse 582 215  797 

Egne aktier brugt til køb af virksomhed  825  825  

Aktiebaseret vederlæggelse  39  39

Egenkapitalbevægelser i 2010 i alt 582 -6.746 0 -6.164 

Egenkapital pr. 31. december 2010 31.099 -1.797 0 29.302 

 

Der er ikke foreslået udbytte for 2010. 

EGENKAPITALOPGØRELSE
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  Koncern  Modervirksomhed 

4 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Resultat af primær drift 6.392 376 -1.223 -2.146

 Af- og nedskrivninger 966 870 723 870

 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme 609 6.359 0 0

 Vederlag til bestyrelse, egne aktier 39 15 39 15

 Ændringer i tilgodehavender -123 -518 -47 409

 Ændringer i kortfristede gældsforpligtelser og deposita -76 800 -472 216

 Pengestrømme vedrørende primær drift 7.807 7.902 -980 -636

   

 Modtagne finansielle indtægter 980 118 1.948 1.006

 Betalte finansielle omkostninger -7.460 -9.126 -3.155 -3.597

 Betalt selskabsskat -118 -116 20 -100

 Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt 1.209 -1.222 -2.167 -3.327

5 Pengestrøm fra investeringsaktivitet   

 Køb og salg af immaterielle anlægsaktiver 22 -114 0 -114

 Køb af investeringsejendomme -593 -147 0 0

 Køb af øvrige materielle anlægsaktiver -94 -12 -6 -12

 Køb af virksomhed -1 0 -1 0

 Kapitalindskud i dattervirksomheder 0 0 2.259 0

 Udlån til tilknyttede virksomheder 0 0 -860 1.854

 Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt -666 -273 1.392 1.728

   

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   

 Provenu fra aktieudstedelse samt køb af egne aktier 0 -99 0 -99

 Provenu fra lang- og kortfristede låneforpligtelser 0 0 0 0

 Afdrag på lang- og kortfristede låneforpligtelser -999 -33 0 -16

 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt -999 -132 0 -115

   

 Årets pengestrøm i alt -456 -1.627 -775 -1.714

 Likvide beholdninger pr. 1. januar 4.104 5.731 2.297 4.011

   

 Likvide beholdninger pr. 31. december 3.648 4.104 1.522 2.297

 

 Heraf udgør indestående i pengeinstitutter uden råderet for koncernen tEUR 544 pr. 31/12-2010.

 Der har ikke været ophørende aktiviteter i perioden. 

PENGESTRØMSOPGØRELSE
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NOTER

Noteoversigt 

1 Anvendt regnskabspraksis 

2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn

3 Segmentoplysninger for koncernen

4 Regulering til dagsværdi netto

5 Køb af dattervirksomhed

6 Personaleomkostninger

7 Af- og nedskrivninger

8 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer

9 Finansielle indtægter

10 Finansielle omkostninger

11 Skat af årets resultat

12 Resultat pr. aktie (EPS)

13 Kundekontrakter

14 Knowhow

15 Investeringsejendomme

16 Andre anlæg, driftsmateriel m.v.

17 Kapitalandele i dattervirksomheder

18 Tilgodehavende lejeindtægter

19 Andre tilgodehavender

20 Likvide beholdninger

21 Aktiekapital

22 Egne aktier

23 Gæld til kreditinstitutter

24 Udskudt skat

25 Leverandørgæld

26 Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme

27 Anden gæld

28 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

29 Finansielle risici og finansielle instrumenter

30 Nærtstående parter
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ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De 

regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbej-

des i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regn-

skabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige 

andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for kon-

cernen. Minoritetsaktionærernes andel af koncernens egenka-

pital præsenteres som en særskilt linje i egenkapitalen.

Virksomhedssammenslutninger

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i kon-

cernregnskabet fra tidspunktet, hvor koncernen opnår kontrol. 

Solgte eller afviklede virksomheder udgår af konsolideringen på 

tidspunktet for overdragelse af kontrollen i virksomhederne. 

Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte 

eller afviklede virksomheder, men ophørte aktiviteter præsen-

teres særskilt.

Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, 

hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, 

forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på 

overtagelsestidspunktet. På overtagelsestidspunktet fordeles 

kostprisen på identificerbare aktiver og forpligtelser, herunder 

udskudt skat af indregnede beløb. Positive forskelsbeløb mellem 

dagsværdien af identificerede aktiver, forpligtelser og eventual-

forpligtelser og kostprisen indregnes som goodwill i balancen. 

Negative forskelsbeløb indregnes som gevinst i resultatopgørel-

sen ved overtagelsen. Såfremt det efterfølgende viser sig, at 

aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser havde en anden 

værdi end forudsat, reguleres goodwill i indtil 12 måneder efter 

overtagelsestidspunktet, og sammenligningstal tilpasses. 

Goodwill ændres desuden ved ændringer i skøn over betingede 

købsvederlag samt ved realisation af udskudte skatteaktiver, 

der ikke blev indregnet på overdragelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved salg eller afvikling af dattervirksomhe-

der opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afvik-

lingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver-

ne på afhændelses- eller afviklingstidspunktet, inklusive 

goodwill, akkumulerede valutakursreguleringer ført direkte på 

egenkapitalen og forventede omkostninger til salg eller 

afvikling.

Omregning af fremmed valuta

I alle koncernens selskaber er EUR fastsat til at være 

Årsrapporten for Victoria Properties A/S for 2010, der omfatter 

både årsregnskab for moderselskabet og koncernregnskab, 

aflægges i overensstemmelse med International Financial 

Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og yderligere 

danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selska-

ber. Victoria Properties A/S er et aktieselskab med hjemsted i 

Danmark.

                                                                                                                                                      

Årsrapporten aflægges i Euro (EUR), der anses for at være den 

primære valuta for koncernens aktiviteter og moderselskabets 

funktionelle valuta.

Årsrapporten for 2010 er aflagt i overensstemmelse med nye og 

ændrede standarder (IFRS/IAS) samt nye fortolkningsbidrag 

(IFRIC) gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2010 

eller senere. 

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt 

enkelte nye samt ændret i eksisterende internationale regn-

skabsstandarder, ligesom International Financial Reporting 

Interpretation Committee (IFRIC) har udsendt nye fortolknings-

bidrag, der endnu ikke godkendt af EU og derfor ikke trådt i 

kraft. Implementeringen af disse vurderes ikke at få væsentlig 

indflydelse på koncernens fremtidige regnskabsaflæggelse.

GENERELT OM MÅLING OG PRÆSENTATION

Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset 

fra investeringsejendomme, værdipapirer og afledte finansielle 

instrumenter, der måles til dagsværdi.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter regnskabet for moderselskabet, 

Victoria Properties A/S, og de inden- og udenlandske dattervirk-

somheder, hvori koncernen ejer mere end 50% af stemmerettig-

heder eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. 

Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder 

mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og har betydelig 

indflydelse, men ikke kontrol, betragtes som associerede 

virksomheder.

Koncernregnskabet udarbejdes som et sammendrag af de 

enkelte koncernselskabers resultatopgørelser og balancer. Der 

sker sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Ved konso-

lideringen foretages fuld eliminering af koncerninterne indtæg-

ter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender 

og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab 

1  Anvendt regnskabspraksis
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nettoinvesteringer i kapitalandele indregnes i koncernregnska-

bet i egenkapitalen.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes ved første indreg-

ning og efterfølgende i balancen til dagsværdi. Positive og nega-

tive dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i 

andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld. Dagsværdien 

for afledte finansielle instrumenter opgøres på grundlag af 

aktuelle markedsdata modtaget fra selskabets 

bankforbindelser.

Afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelser-

ne for behandling som sikringsinstrumenter, anses for handels-

beholdninger, hvor løbende dagsværdireguleringer indregnes i 

resultatopgørelsen under finansielle poster.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der 

er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af 

dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtel-

se, indregnes i resultatopgørelsen sammen med eventuelle 

ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede 

forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er 

klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremti-

dige pengestrømme, indregnes midlertidigt på egenkapitalen, 

indtil den sikrede transaktion gennemføres. Resulterer den frem-

tidige transaktion i indregning i aktiver eller forpligtelser, overfø-

res værdien af sikringsinstrumentet fra egenkapitalen til kostpri-

sen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den 

fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres 

værdien af sikringsinstrumentet til resultatopgørelsen.

Ændring i dagsværdien af afledte instrumenter, som anvendes 

til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dat-

tervirksomheder, indregnes i egenkapitalen under reserve for 

valutakursreguleringer.

Aktiver bestemt for salg

Aktiver ”bestemt for salg” omfatter anlægsaktiver eller en grup-

pe af aktiver m.v., som skal afhændes ved en enkelt transaktion 

inden for 12 måneder, og hvis værdi primært indvindes ved 

denne transaktion. Aktiverne måles til laveste værdi af regn-

skabsmæssig værdi eller af dagsværdi med fradrag af salgsom-

kostninger og en eventuel nedskrivning indregnes i resultatop-

gørelsen. Der afskrives herefter ikke på disse aktiver klassificeret 

som ”bestemt for salg”.

den funktionelle valuta, idet EUR er den valuta, de pågældende 

virksomheder primært påvirkes af ved fastsættelse af priser på 

køb og salg m.v. Alle transaktioner måles i den funktionelle 

valuta.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsda-

gens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transakti-

onsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resul-

tatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed 

valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til 

balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens 

kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gæl-

dens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle 

indtægter og omkostninger.

Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder med en 

anden funktionel valuta end koncernens præsentationsvaluta i 

koncernregnskabet, omregnes resultatopgørelsen til gennem-

snitlige valutakurser for månederne og balanceposterne omreg-

nes til balancedagens valutakurs. Kursdifferencer, der er opstået 

ved omregning af udenlandske dattervirksomheders balance-

poster ved årets begyndelse til balancedagens valutakurser 

samt ved omregning af resultatopgørelsen fra gennemsnitskur-

ser til balancedagens valutakurser, indregnes direkte i 

egenkapitalen.

Mellemværender med kapitalandele, der i realiteten er et tillæg 

eller fradrag til virksomhedens egenkapital, omregnes til balan-

cedagens kurs og kursreguleringen indregnes direkte i koncer-

negenkapitalen. Tilsvarende valutakursreguleringer indregnes i 

modervirksomhedens regnskab i resultatopgørelsen.

Associerede virksomheder omregnes til koncernens præsentati-

onsvaluta. Koncernens resultatandel omregnes til gennem-

snitskurs og kapitalandelen omregnes til balancedagens kurs. 

Kursreguleringer ved omregning af årets resultatandel fra gen-

nemsnitskurs til balancedagens kurs og ved omregning af kapi-

talandelene til balancedagens kurs indregnes separat i 

egenkapitalen.

Valutakursregulering af gæld i fremmed valuta, der sikrer net-

toinvesteringer i udenlandske dattervirksomheder og associere-

de virksomheder samt kursregulering af afledte finansielle 

instrumenter beregnet for tilsvarende sikring af 

1  Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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af koncernen, herunder omkostninger til det administrative 

personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. 

samt afskrivninger i forbindelse hermed.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtæg-

ter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster 

og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transak-

tioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver 

og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indreg-

nes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra investeringer i kapitalandele indregnes, når der er 

erhvervet endelig ret til udbyttet. Dette vil typisk sige på tids-

punktet for generalforsamlingens godkendelse af udlodningen 

fra det pågældende selskab. I koncernregnskabet gælder dette 

dog ikke for kapitalandele i associerede virksomheder, der 

måles efter indre værdis metode, jf. nedenfor.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 

udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der 

kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med 

den del, der kan henføres til posteringer direkte på 

egenkapitalen.

BALANCEN

Kundekontrakter

Erhvervede kundekontrakter måles til kostpris med fradrag af 

akkumulerede af- og nedskrivninger. Kundekontrakter afskrives 

over den forventede økonomiske levetid på 6 år. Restværdien 

revurderes årligt.

Knowhow

Erhvervet knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumu-

lerede af- og nedskrivninger. Knowhow afskrives lineært over 

den forventede brugstid på 5 år.

Erhvervet knowhow nedskrives til eventuel lavere 

genindvindingsværdi.

Investeringsejendomme

Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at 

opnå lejeindtægter og/eller kapitalgevinster.

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kost-

pris tillagt transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

investeringsejendomme til dagsværdi svarende til de beløb, 

Efterfølgende tab og gevinster ved måling til dagsværdi med 

fradrag af salgsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, 

idet dog eventuelle positive værdireguleringer ikke kan oversti-

ge tidligere foretagne nedskrivninger. Aktiver bestemt for salg 

vises i en særskilt linje i balancen og tilsvarende vises eventuel-

le tilknyttede forpligtelser.

Ophørte aktiviteter

Ophørte aktiviteter omfatter et betydeligt forretningsområde, 

som enten er afhændet eller som er klassificeret som ”bestemt 

for salg”, jf. ”Aktiver bestemt for salg” ovenfor. Ophørte aktivite-

ter præsenteres i resultatopgørelsen som en særskilt post, 

bestående af driftsresultat efter skat og med tillæg af eventuel-

le gevinster eller tab ved salg af aktiviteten. Tilsvarende præ-

senteres aktiver og forpligtelser særskilt i balancen. For resultat-

opgørelsen vises sammenligningstal. Specifikation af beløbene 

og af pengestrømme vedrørende de ophørte aktiviteter vises i 

noterne.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Lejeindtægter på investeringsejendomme og administrations-

indtægter periodiseres og indregnes i resultatopgørelsen i de 

perioder, de vedrører. Nettoomsætningen måles til dagsværdi-

en af de modtagne eller tilgodehavende lejeindtægter.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønnin-

ger og gager, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskriv-

ninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. Herunder 

indgår direkte og indirekte driftsomkostninger for 

investeringsejendomme.

Regulering til dagsværdi netto

Ændring i dagsværdien af investeringsejendomme indregnes i 

resultatopgørelsen i regnskabsposten ”Regulering til dagsværdi 

netto”.

Realiserede avancer ved salg af investeringsejendomme

Avance og tab ved salg af investeringsejendomme, der opgøres 

som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og salgs-

prisen fratrukket salgsomkostninger, indregnes i resultatopgø-

relsen i posten ”Realiserede avancer ved salg af 

investeringsejendomme”.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er 

afholdt i året til ledelse og administration 
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der udloddes mere i udbytte, end der samlet set er indtjent i 

virksomheden siden moderselskabets erhvervelse af 

kapitalandelene.

Kapitalandele i associerede virksomheder i 

koncernregnskabet

I koncernregnskabet måles kapitalandele i associerede virksom-

heder i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhe-

dernes regnskabsmæssige indre værdi (equity-metoden) 

opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller til-

læg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med til-

læg eller fradrag af den resterende værdi af goodwill opgjort 

efter overtagelsesmetoden. Andelen af årets resultat i associe-

rede virksomheder indregnes separat i resultatopgørelsen 

under finansielle poster. Andelen af egenkapitalreguleringer 

indregnes i egenkapitalen i koncernen.

Nedskrivning af materielle og immaterielle aktiver samt 

kapitalandele i dattervirksomheder

Den regnskabsmæssige værdi af materielle og immaterielle 

aktiver med bestemmelige brugstider samt kapitalandele i dat-

tervirksomheder gennemgås på balancedagen for at afgøre, om 

der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes 

ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages en 

nedskrivningstest og hvis nødvendigt herefter en nedskrivning 

til den lavere genindvindingsværdi.

For immaterielle aktiver med ubestemmelige brugstider og 

goodwill opgøres genindvindingsværdien årligt, uanset om der 

er konstateret indikationer på værdiforringelse.

Genindvindingsværdien er den højeste af aktivets dagsværdi 

med fradrag af forventede afhændelsesomkostninger eller 

kapitalværdien.

Et tab ved værdiforringelse indregnes, når den regnskabsmæs-

sige værdi af et aktiv eller dets pengestrømsgenererende enhed 

overstiger aktivets eller den pengestrømsgenererende enheds 

genindvindingsværdi. Tab ved værdiforringelse indregnes i 

resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender omfatter tilgodehavende lejeindtægter og til-

godehavende administrationshonorar samt og andre tilgodeha-

vender. Tilgodehavender indgår i kategorien udlån og tilgode-

havender, der er finansielle aktiver med faste eller 

bestemmelige betalinger, som ikke er noteret på et aktivt mar-

ked, og som ikke er afledte finansielle instrumenter. 

som investeringsejendommene på balancedagen kan sælges til 

ved en kontanthandel til en uafhængig køber. I dagsværdien 

indgår ikke transaktionsomkostninger ved salg.

Dagsværdien fastlægges af ledelsen ved anvendelse af en aner-

kendt værdiansættelsesmetode baseret på en kapitalværdi 

beregnet ud fra forventede pengestrømme. I det omfang der er 

tilgængelige aktuelle markedspriser for sammenlignelige ejen-

domme, indgår disse som grundlag for vurderingen af ejen-

dommenes dagsværdi.

Ændring i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen i det 

regnskabsår, hvor ændringen er opstået.

Andre anlæg, driftsmateriel mv

Andre anlæg, driftsmateriel herunder software mv. måles til 

kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet 

er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet 

restværdi efter afsluttet brugstid. Restværdien revurderes årligt.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurderinger af 

aktivernes forventede brugstid og restværdi. 

Anskaffelsessummen for andre anlæg, driftsmateriel mv. 

afskrives lineært over den forventede økonomiske levetid på 

3-7 år.

Andre anlæg, driftsmateriel mv. nedskrives til genindvindings-

værdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi, 

jf. nedenfor.

Mindre løbende gevinster og tab ved afhændelse af andre 

anlæg og driftsmateriel medtages i resultatopgørelsen under 

afskrivninger. Større gevinster og tab medtages under ”Andre 

driftsindtægter eller -udgifter”.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede 

virksomheder i moderselskabets årsregnskab

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomhe-

der måles til kostpris i moderselskabets årsregnskab. Hvis kost-

prisen overstiger kapitalandelenes genindvindingsværdi, ned-

skrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres tillige, hvis 

1  Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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indkomst. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i hen-

holdsvis den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv og afvik-

lingen af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat måles ved at 

anvende de skattesatser og -regler i de respektive lande, der – 

baseret på vedtagne eller i realiteten vedtagne love på balance-

dagen – forventes at gælde, når den udskudte skat forventes 

udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførsels-

berettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvor-

til aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i 

skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte 

skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. 

Moderselskabet er sambeskattet med danske datterselskaber. 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambe-

skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige 

indkomster.

Pensionsforpligtelser

Ved bidragsbaserede pensionsordninger indbetales løbende 

faste bidrag til uafhængige pensionsselskaber og lignende. 

Bidragene indregnes i resultatopgørelsen i den periode, hvori 

medarbejderne har udført den arbejdsydelse, der giver ret til 

pensionsbidraget. Skyldige betalinger indregnes i balancen som 

forpligtelse.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet 

for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, 

som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post 

under egenkapitalen.

Prioritetsgæld tilknyttet investeringsejendomme

Gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter vedrørende inve-

steringsejendomme måles på tidspunktet for lånoptagelse til 

det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktions-

omkostninger. Efter første indregning måles gæld til realkredit- 

og finansieringsinstitutter til amortiseret kostpris ved anven-

delse af ”den effektive rentes metode” således, at forskellen 

mellem provenuet og den nominelle restgæld indregnes i resul-

tatopgørelsen under finansielle poster over låneperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser, som gæld til kreditinstitutter, 

leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt 

anden gæld, måles ved første indregning til dagsværdi fratruk-

ket eventuelle transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 

Tilgodehavender fra afledte finansielle instrumenter indgår i 

kategorien handelsbeholdning.

Tilgodehavender måles ved første indregning til dagsværdi og 

efterfølgende til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer 

til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåel-

se af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter 

afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. 

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under kortfristede aktiver omfatter 

børsnoterede aktier og obligationer, der klassificeres som en 

handelsbeholdning.

Værdipapirerne måles ved første indregning til dagsværdi på 

afregningsdatoen. Efterfølgende måles værdipapirerne til 

dagsværdi på balancedagen og ændringer i dagsværdien ind-

regnes i resultatopgørelsen.

Dagsværdien måles svarende til børskursen på balancedagen.

Egne aktier

Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier samt udbyt-

te fra disse indregnes direkte på egenkapitalen under overført 

resultat. En andel af vederlaget til bestyrelsen udbetales i form 

af aktier i selskabet til en fastsat til gennemsnitskurs.

Skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat ind-

regnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige ind-

komst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkom-

ster samt for betalte acontoskatter.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balanceda-

gen gældende skattesatser og -regler.

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsme-

tode af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige 

og skattemæssige værdier, bortset fra udskudt skat på midlerti-

dige forskelle, der er opstået ved enten første indregning af 

goodwill eller ved første indregning af en transaktion, der ikke 

er en virksomhedssammenslutning, og hvor den midlertidige 

forskel konstateret på tidspunktet for første indregning hverken 

påvirker det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige 
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i segmentet, samt aktiver, der er direkte knyttet til driften af 

segmentet. Segmenternes forpligtelser omfatter gældsposter, 

der er direkte knyttet til driften af segmentet.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN

Opgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser 

pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering 

samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat 

reguleret for ikke-kontante og driftsfremmede poster samt 

ændringer i driftskapital.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser køb og salg af 

virksomheder og aktiviteter, herunder køb, udvikling, forbed-

ring og salg af investeringsejendomme.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter 

kontante ændringer i modervirksomhedens aktiekapital og 

omkostninger forbundet hermed, samt optagelse og indfrielse 

af lån, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt 

udbetaling af udbytte.

Likvider omfatter bankbeholdninger, som kan disponeres kort-

sigtet, fratrukket eventuelle kassekreditter, der indgår som en 

integreret del af likviditetsstyringen.

HOVED- OG NØGLETAL

Nøgletallene er beregnet i henhold til ”Anbefalinger og Nøgletal 

2010”, udgivet af Finansanalytikerforeningen.

forpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis 

svarer til nominel værdi. 

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver 

indgår modtagne betalinger, der er indtægter vedrørende efter-

følgende år. Periodeafgrænsningsposter måles til dagsværdi.

Operationel leasing

Ydelser på leasingkontrakter, hvor koncernen er leasingtager i 

forbindelse med operationel leasing, udgiftsføres løbende i 

resultatopgørelsen.

SEGMENTOPLYSNINGER

Der gives segmentoplysninger på forretningssegmenter (pri-

mær segmentopdeling). Koncernen oplyser ikke geografiske 

segmenter, idet der primært har været aktiviteter på ét geogra-

fisk marked. Segmentoplysningerne følger koncernens risici, 

koncernens regnskabspraksis og koncernens interne 

økonomistyring.

Segmentindtægter og -omkostninger omfatter de poster, der 

direkte kan henføres til det enkelte segment, og de poster, der 

kan fordeles på de enkelte segmenter på et pålideligt grundlag. 

De ikke-fordelte poster vedrører primært indtægter og omkost-

ninger, der er forbundet med koncernens administrative funkti-

oner, investeringsaktiviteter, skat og lignende.

Segmenternes aktiver omfatter de aktiver, der direkte anvendes 

1  Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
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Afkastkravet fastsættes årligt af ledelsen på baggrund af udvik-

lingen i markedsforholdene, ledelsens erfaringer med køb og 

salg af ejendomme i årets løb samt ændringer i specifikke for-

hold for den enkelte ejendom.

Modellen indeholder flere elementer, der er baseret på ledel-

sens skøn, herunder afkastkravet, normaliseret nettoindtjening 

for det kommende driftsår samt reservationer til forestående 

renoverings- og ombygningsopgaver. Der tages i videst muligt 

omfang udgangspunkt i historisk realiserede driftsresultater for 

hver enkelt ejendom korrigeret for forventede ændringer.

Målingen af koncernens investeringsejendomme til dagsværdi 

har resulteret i en negativ dagsværdiregulering på EUR -0,6 mio. 

i 2010 (2009: EUR -6,4 mio.). Koncernens investeringsejendom-

me er herefter værdiansat til et gennemsnitligt afkastkrav på 

5,1% mod 5,2% i 2009. Inklusive værdireguleringer udgør den 

samlede værdi af investeringsejendomme EUR 240,3 mio. pr. 

31. december 2010 (31. december 2009: EUR 240,1). 

Intervaller for anvendte afkastprocenter er gengivet i tabellen 

nedenfor.

 Fair Andel af  Gns. 

 Value  portefølje  afkastkrav

Afkastprocent: 6,0% til 6,5% 2,0 0,8% 6,3%

Afkastprocent: 5,5% til 6,0% 73,9 30,7% 5,8%

Afkastprocent: 5,0% til 5,5% 89,8 37,4% 5,3%

Afkastprocent: 4,5% til 5,0% 26,5 11,0% 4,6%

Afkastprocent: 4,0% til 4,5% 48,2 20,1% 4,0% 

  240,3 100,0% 5,1%

Ændring i ledelsens skøn over afkastkrav for investeringsejen-

dommene vil påvirke den indregnede værdi af investerings-

ejendomme i balancen. I tabellen nedenfor angives den samle-

de ændring i investeringsejendommenes værdi, hvis det 

gennemsnitlige afkastkrav ændres.

Ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, der er beskre-

vet i note 1, er det nødvendigt at ledelsen foretager vurderinger 

og skøn af samt opstiller forudsætninger for den regnskabs-

mæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart 

kan udledes fra andre kilder. Disse skøn og forudsætninger er 

baseret på historiske erfaringer og andre relevante faktorer. De 

faktiske udfald kan afvige fra disse skøn.

I forbindelse med den praktiske anvendelse af den i note 1 

beskrevne regnskabspraksis har ledelsen foretaget følgende 

væsentlige regnskabsmæssige vurderinger, der har haft en 

betydelig indflydelse på årsregnskabet.

Dagsværdiregulering af investeringsejendomme

Koncernens ejendomme måles ved årsafslutningen til dagsvær-

di, og dagsværdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.

I det omfang dagsværdien ikke kan udledes af et aktivt marked, 

er det nødvendigt, at ledelsen vurderer og vælger en hensigts-

mæssig metode til opgørelse af dagsværdierne. I Tyskland 

offentliggøres salgspriser på gennemførte ejendomshandler 

ikke. Koncernen anvender derfor som udgangspunkt en afkast-

baseret værdiansættelsesmodel (normalindtjeningsmodellen), 

idet ledelsen anser denne model som velegnet. Modellen er 

generelt accepteret og anvendt i markedet. Hvor aktuelle han-

delspriser er tilgængelige, er disse inddraget i værdiansættelsen.

Koncernen opgør dagsværdien for hver enkelt ejendom med 

udgangspunkt i ejendommens budget for det kommende 

driftsår, korrigeret for udsving, der karakteriseres som værende 

enkeltstående hændelser, og således ikke er at medregne til et 

normalt indtjeningsår. Ejendommens nettoresultat udtrykkes 

herefter ved et normaliseret nettoresultat.

For hver enkelt ejendom kapitaliseres det normaliserede netto-

resultat for det kommende driftsår med et afkastkrav. 

Dagsværdien opgøres herefter som det kapitaliserede nettore-

sultat fratrukket reservationer til forestående renoverings- og 

ombygningsopgaver. Der anvendes ikke uafhængige vurde-

ringsmænd ved fastsættelsen af dagsværdien.

2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn
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Værdien af indregnede udskudte skatteaktiver for koncernen 

udgør pr. 31. december 2010 EUR 9,2 mio. (31. december 2009: 

EUR 5,2 mio.), som primært er værdi af skattemæssige under-

skud i moderselskabet.

Udskudte skatteaktiver

Koncernen og moderselskabet indregner udskudte skatteakti-

ver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skatte-

mæssige underskud, såfremt ledelsen vurderer, at skatteakti-

verne kan udnyttes inden for en overskuelig fremtid gennem 

en fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Vurderingen foreta-

ges årligt og baseres på budgetter og forretningsplaner for de 

kommende år.

     Basis 

Ændring i gns. afkast -1,00% -0,75% -0,50% -0,25% 5,1% +0,25% +0,50% +0,75% +1,00%

Ændring i værdi EUR mio. 63,1 44,7 28,5 14,0 0,0 -10,6 -21,3 -30,9 -39,8

Dagsværdi EUR mio. 302,3 284,0 267,7 253,3 240,3 228,6 218,0 208,3 199,5

2 Regnskabsmæssige vurderinger og skøn (fortsat)
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3 Segmentoplysninger for koncernen   

    

 Forretningsmæssige segmenter   

  ”Koncernen er opdelt i to forretningssegmenter, der anses for at være koncernens primære segmenter. Ejendomsbesiddelse om 

fatter investering i og udlejning af investeringsejendomme, og Fund og Asset Management, som omfatter forvaltning af ejen-

domsfonde mv. 

 Aktiviteterne omkring Fund og Asset Management er i 2010 blevet styrket ved købet af Victoria Property Management A/S.   

      

 

 Segmentoplysninger opdelt på forretningssegmenter i 2010   

    

  Ejendoms- Fund og Asset 

 Beløb i EUR 1.000 besiddelse Management Koncern i alt

    

 Omsætning, eksternt 12.984 914 13.898

 Omsætning, internt 0 0 0

 Nettoomsætning 12.984 914 13.898

    

 Segmentresultat 2.304 -335 1.969

 Ikke-fordelte omkostninger   -3.016

 Ikke-fordelte øvrige finansielle poster netto   -7.065

 Resultat før skat   -8.112

 Skat af årets resultat   1.371

 Årets resultat   -6.741

    

 Segmentaktiver 241.376	 2.895	 244.271

 Ikke-fordelte aktiver   13.764

 Aktiver i alt   258.035

    

 Segmentforpligtelser	 193.168	 1.172	 194.3409

 Ikke-fordelte forpligtelser   18.459

 Forpligtelser i alt   212.799

    

 Anlægsinvesteringer 865 0 1.013 

 Afskrivninger 0 0 966

  Forretningssegmentet Fund og Asset Management er udvidet med virksomhedsopkøbet af Victoria Property Management.  

Resultatet er kraftigt påvirket af opsigelse af direktøren samt effekten af engangssammenlægningsomkostninger.  
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3 Segmentoplysninger for koncernen (fortsat)   

 Segmentoplysninger opdelt på forretningssegmenter i 2009 

  Ejendoms- Fund og Asset 
 Beløb i EUR 1.000 besiddelse Management Koncern i alt

 Omsætning, eksternt 13.131 0 13.131

 Omsætning, internt 0 0 0

 Nettoomsætning 13.131 0 13.131

    

 Segmentresultat -4.904 0 -4.904

 Ikke-fordelte omkostninger   -3.877

 Ikke-fordelte øvrige finansielle poster netto   5.288

    

 Resultat før skat   -3.493

 Skat af årets resultat   446

 Årets resultat   -3047

    

 Segmentaktiver 241.903 0 241.903

 Ikke-fordelte aktiver   10.856

 Aktiver i alt   252.759 

   

 Segmentforpligtelser 191.659 0 191.659

 Ikke-fordelte forpligtelser   10.784

 Forpligtelser i alt   202.443

    

 Anlægsinvesteringer 122 0 258

 Afskrivninger 0 0 870 

  

 Geografiske segmenter    

 Koncernen har primært aktiviteter i Tyskland og foretager således ikke geografisk segmentering.   
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4 Regulering til dagsværdi netto   

             Koncern 

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

 

 Dagsværdiregulering, investeringsejendomme   -609 -6.359

    -609 -6.359

 

   

5 Køb af dattervirksomhed 

 I 2010 er der gennemført en mindre virksomhedsovertagelse af selskabet Victoria Property Management A/S.

 Segmentoplysninger opdelt på forretningssegmenter i 2009 

   Regnskabmæssig Dagsværdi ved  
 Beløb i EUR 1.000  værdi ved ved 
   overtagelse overtagelse

 Langfristede aktiver

 Immaterielle aktiver  80 2.436

 Materielle aktiver  7 69

 Tilgodehavender  93 93

 Likvide beholdninger  400 400

 Kortfristede forpligtelser      

 Udskudt skat  0 -604

 Gæld og hensættelser  -371 -371

 Total købesum  209 2.023

 Overtagne likvide beholdninger   -400

 Aktiebasseret andel af købesum   -1.622

 Kontant   1



52

NOTER

6 Personaleomkostninger   

  Koncern  Modervirksomhed

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Gager og lønninger 1.562 1.415 846 1.415

 Bidragsbaserede pensionsordninger 20 26 19 26

 Andre omkostninger til social sikring 9 6 4 6

 Øvrige personaleomkostninger 43 30 33 30

  1.634 1.477 902 1.477

     

 Personaleomkostninger indregnes således:     

 Driftsomkostninger 670 0 0 0

 Administrationsomkostninger 964 1.477 902 1.477

  1.634 1.477 902 1.477

     

 Gennemsnitligt antal medarbejdere 17 8 6 8

     

 Modervirksomhedens løn og gager for direktion er vederlagt således:     

 Fratrådt adm. direktør Michael Sehested (20 måneders løn pga. opsigelse) 0 733 0 733

 Fratrådt konstitueret administrerende direktør 

 Mikkel C. Hesselberg til 15/6-2010 83  59  83  59 

 Adm. direktør Peter Westphal bonus for 2010 27 0  27 0

 Adm. direktør Peter Westphal fra 15/6-2010  191 0  191 0

  274 792 274 792

     

 Bestyrelsen i modervirksomheden er vederlagt således:     

 Bestyrelseshonorar 67 67 67 67

 Konsulenthonorar til bestyrelsesformand Bo Heide-Ottosen - 67 - 67

  67 134 67 134
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  Peter Westphal tiltrådte i juni 2010 som administrerende direktør. Samtidig fratrådte Mikkel C. Hesselberg som konstitueret ad-

ministrerende direktør og tiltrådte stillingen som økonomidirektør.

     

  Ansættelsesforholdet med den administrerende direktør kan fra selskabets side opsiges med et varsel på 12 måneder. Herud-

over er der bonusaftaler, som maksimalt kan andrage 6 måneders løn.

     

 Ansættelsesforholdet med økonomidirektør Mikkel C. Hesselberg kan fra selskabets side opsiges med et varsel på 12 måneder.  

  Der ikke indgået særlige bonusaftaler og fratrædelsesgodtgørelser med øvrige ledende medarbejdere udover almindelig gage i 

opsigelsesperioden.

       

  Årets personaleomkostninger er kraftigt påvirket af opsigelsen af direktøren i datterselskabet Victoria Property Management A/S, 

hvorfor lønnen i opsigelsesvarslet er udgiftsført.

       

  For 2009 er der udbetalt bestyrelseshonorar til selskabets bestyrelsesformand, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer ikke har 

modtaget vederlag fra selskabet. Bestyrelseshonoraret er udbetalt til Leif Jensen for perioden 1. januar - 15. april 2009 og til Bo  

Heide-Ottosen for perioden 15. april til 31. december 2009.      

  I forbindelse med konsulent-aftalen med bestyrelsesformand Bo Heide-Ottosen er der yderligere aftalt dækning af rejseomkost-

ninger i forbindelse med opgavens udførsel, se afsnittet Corporate Governance. 

 Koncernen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af moderselskabets ansatte.

  Forpligtelser vedrørende bidragsbaserede pensionsordninger, hvor koncernen løbende indbetaler faste pensionsbidrag til uaf-

hængige pensionsselskaber, indregnes i resultatopgørelse i den periode, de optjenes, og skyldige indbetalinger indregnes i ba-

lancen under anden gæld.      

 Koncernen og modervirksomheden har ikke indgået ydelsesbaserede pensionsordninger. 
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7 Afskrivninger 

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Andre anlæg, driftsmateriel mv. 67 92 59 92

 Kundekontrakter 235 0 0 0

 Knowhow 664 778 664 778

  966 870 723 870

      

 Afskrivninger indregnes således: 

 Driftsomkostninger 224 0 0 0

 Administrationsomkostninger 736 870 723 870

  960 870 723 870

      

 

8 Honorar til generalforsamlingsvalgte revisorer 

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 

 Grant Thornton, revision 109 92 54 45

 Grant Thornton, erklæringsopgaver med sikkerhed 0 0 0 0

 Grant Thornton, skatterådgivning 0 0 0 0

 Grant Thornton, andre ydelser 30 57 26 56

  139 149 80 101

      

 

9 Finansielle indtægter

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Renter af indestående i kreditinstitutter 62 118 26 77

 Rente af tilgodehavender hos dattervirksomheder - - 876 929

 Indtægt ved likvidition af datterselskab - - 151 0

 Øvrige 23 0 0 0

 Renteindtægter fra finansielle aktiver, der ikke måles 

 til dagsværdi gennem resultatet 85 118 1.053 1.006

 Rente og afregning af finansielle instrumenter 895 1.349 895 1.349

 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter 0 3.833 0 3.833

 Kursgevinster på værdipapirer 0 0 0 0

  980 5.300 1.948 6.188
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10 Finansielle omkostninger

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 

 Rente af gæld til dattervirksomheder - - 225 135

 Øvrige 21 12 13 1 

 Renteomkostninger af finansielle forpligtelser, der ikke måles  

 til dagsværdi gennem resultatet 21 12 238 136 

 Renter af gæld til kreditinstitutter 7.439 9.157 2.917 3.461 

 Låneomkostninger 0 0 0 0 

 Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter 8.024 0 8.024 0

  15.484 9.169 11.179 3.597

      

  Koncernen og modervirksomheden har ikke indregnet finansieringsomkostninger i kostprisen for materielle aktiver 2009 og 

2010.      

      

  

11 Skat af årets resultat 

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 

 Aktuel skat af årets resultat 104 266 0 0

 Aktuel skat vedr. tidligere år -30 0 0 0

 Regulering af udskudt skat tidl år 0 0 -20 0

 Ændring i udskudt skat -1.445 -712 -2.609 -15

  -1.371 -446 -2.629 -15

      

 Skat af årets resultat forklares således:     

      

 Resultat før skat inkl. ophørende aktiviteter -8.112 -3.493 -10.454 445

      

 Skat beregnet på baggrund af tysk skattesats på 15,825% 

  (25% for modervirksomhed) -527 -553 -2.614 111

 Effekt af forskel i skatteprocenter for dansk indkomst -986 18 0 0

 Nedskrivning af skatteaktiv 0 -203 0 -203

 Effekt af ændret skatteprocent i Danmark 0 0 0 0

 Skattemæssig værdi af ikke fradragsberettigede omkostninger 3 88 3 88

 Skattemæssig værdi af ikke skattepligtige indtægter 0 0 0 0

 Øvrige reguleringer 139 204 -18 -11

  -1.371 -446 -2.629 -15



56

NOTER

12 Resultat pr. aktie (EPS)     

                                                                                                                                                                                                                                 Koncern 

 Beløb i EUR   2010 2009

 Resultat pr. aktie (EUR)   -2,97 -1,37

 Resultat pr. aktie, udvandet (EUR)   -2,97 -1,37

      

 Resultat pr. aktie for koncernen er beregnet på grundlag af følgende beløb:     

      

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

 Årets resultat   -6.741 -3.047  

 Resultat anvendt til beregning af udvandet resultat pr. aktie   -6.741 -3.047

      

 Gennemsnitligt antal aktier (stk.)   2.299.266 2.276.641

 Gennemsnitligt antal egne aktier (stk.)   -31.508 -53.785

 Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.)   2.267.758 2.222.856

 Udestående warrants gennemsnitlige udvandingseffekt (stk.)   0 0

 Antal aktier anvendt til beregning af resultat pr. aktie (stk.), udvandet   2.267.758 2.222.856

      

 Der har ikke været ophørte aktiviteter i perioden.     

 

  

13 Kundekontrakter 

  Koncern Modervirksomhed

	 Beløb	i	EUR	1.000	 2010 2009 2010 2009

 Kostpris pr. 1. januar 0 0 0 0

 Tilgang 2.435 0 0 0

 Afgang -23 0 0 0

 Kostpris pr. 31. december 2.412 0 0 0

 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 0 0 0 0

 Årets af- og nedskrivninger -236 0 0 0

 Afgang 1 0 0 0

 Af- og nedskrivninger pr. 31. december -235 0 0 0 

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2.177 0 0 0
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14 Knowhow 

  Koncern Modervirksomhed

	 Beløb	i	EUR	1.000	 2010 2009 2010 2009

 Kostpris pr. 1. januar 3.435 3.321 3.435 3.321

 Tilgang 0 114 0 114

 Afgang 0 0 0 0

 Kostpris pr. 31. december 3.435 3.435 3.435 3.435

 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar -2.161 -1.383 -2.161 -1.383

 Årets af- og nedskrivninger -664 -778 -664 -778 

 Afgang 1 0 0 0

 Af- og nedskrivninger pr. 31. december -2.825 -2.161 -2.825 -2.161

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 610 1.274 610 1.274

      

15 Investeringsejendomme     

         Koncern 

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009 

 Dagsværdi pr. 1. januar   240.058 246.295

 Tilgange, nyerhvervelser   0 0

 Tilgange, forbedringer i eksisterende ejendomme   865 122  

 Årets dagsværdiregulering netto   -609 -6.359

 Dagsværdi pr. 31. december   240.314 240.058

      

 Lejeindtægter fra investeringsejendomme   12.984 13.131

 Dagsværdiregulering af investeringsejendomme   -609 -6.359

 Direkte driftsomkostninger, udlejede arealer   -2.117 -2.191

 Direkte driftsomkostninger, ikke-udlejede arealer   -285 -328

 Nettoindtægter fra investeringsejendomme   9.973 4.253

      

 Dagsværdien er baseret på interne skøn uden anvendelse af uafhængig vurderingsmand. Der henvises til omtalen i note 2.   

    

  Koncernen har pr. 17. december 2010 indgået aftale om at erhverve 11 centralt beliggende ejendomme i Berlin og Hamborg til 

en værdi af knap mEUR 20. Overtagelsen sker med effekt fra 1. januar 2011. Herudover er der ikke indgået aftaler om køb af in-

vesteringsejendomme, som ikke er indregnet i balancen.     

     

  Det er besluttet at afhænde ejendommen Westhafen i Frankfurt via et salg af de enkelte lejligheder som ejerlejligheder. Opde-

lingen pågår, og salget forventes at foregå over 24 måneder. Ejendomme har en bogført værdi på mEUR 48,2.    

    

  Koncernen har vedrørende administration af investeringsejendomme indgået en 1-årig administrationsaftale, der vil påføre 

koncernen en årlig omkostning på t.EUR 236, samt en administrationsaftale med 8 års resterende løbetid, der vil påføre koncer-

nen en årlig omkostning på t.EUR 61.       
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17  Kapitalandele i dattervirksomheder      

 

 Victoria Properties A/S´ dattervirksomheder pr. 31. december 2010 omfatter: 

 Navn  Hjemsted   Ejerandel

 Direkte ejet 

  VP Hamborg I ApS  Hellerup  100%

 VP Hamborg II ApS  Hellerup  100%

 VP Berlin I ApS  Hellerup  100%

 VP Berlin II ApS  Hellerup  100%

 VP Frankfurt I ApS   Hellerup  100%

 VP Frankfurt II ApS   Hellerup  100%

 VP Frankfurt II-A ApS  Hellerup  100%

 Komplementarselskabet Kelkheim ApS  Hellerup  100%

 Victoria Property Management A/S  Hellerup  100%

 Victoria Properties GmbH  Berlin, Tyskland  100%  

    

 Indirekte ejet     

 Frank Am Westhafen GmbH & Co. KG  Hofheim, Tyskland  94%

 Victoria Hamburg I GmbH  Berlin, Tyskland  100%

 Victoria Berlin I GmbH  Berlin, Tyskland  100%

 Victoria Berlin II GmbH  Berlin, Tyskland  100%

 Kelkheim K/S  Hellerup  100%

  I 2010 blev forretningsaktiviteterne endvidere udbygget via en erhvervelse af Victoria Property Management A/S i juni 2010. 

Dette er sket i forlængelse af ønsket om at udbyde administration og asset management til eksterne parter. Victoria Properties 

har i 2010 løbende analyseret og afdækket mulighederne for en ekspansion indenfor dette forretningskoncept. Strategien vil 

endvidere blive udbygget i starten af det nye år, hvor etablering af eget kontor i Berlin vil finde sted i januar, hvorfor Victoria 

Properties GmbH er etableret ved et køb indenfor koncernen. Selskabet hed tidligere Victoria Hamburg II GmbH. 

16 Andre anlæg, driftsmateriel m.v.

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009  

    

 Kostpris pr. 1. januar 415 403 415 403

 Årets tilgang 148 22 61 22

 Årets afgang -134 -10 -134 -10

 Kostpris pr. 31. december 429 415 342 415

      

 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar -193 -105 -193 -105

 Årets afskrivninger -62 -64 -51 -89

 Årets nedskrivninger -6 -26 -7 -1

 Tilbageførte af- og nedskrivninger ved afgang 86 2 86 2

 Af- og nedskrivninger pr. 31. december -175 -193 -165 -193

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 254 222 177 222
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 18 Tilgodehavende lejeindtægter     

      

  Der anvendes en hensættelseskonto til at reducere den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavende lejeindtægter, hvis værdien 

er forringet grundet tabsrisiko.     

 Koncern

 Beløb i EUR 1.000  2010 2009

 Hensættelseskonto pr. 1. januar   0 100

 Årets hensættelser til dækning af tab   254 -100

	 Hensættelseskonto pr. 31. december   254 0

      

 Årets nedskrivninger indregnet i resultatopgørelsen   479 86

      

 Overforfaldne ikke-nedskrevne tilgodehavender:     

 Overforfaldne med op til en måned   110 76

 Overforfaldne mellem en og tre måneder   182 110

 Overforfaldne mellem tre og seks måneder   220 186

	 Overforfaldne	over	seks	måneder	 	 	 163	 226

	    675 598

      

  Der er indbetalt deposita og afgivet bankgarantier fra lejere andragende t.EUR 1.462. Vedrørende tilgodehavender overforfaldne 

med op til 1 måned er der indbetalt deposita andragende t.EUR 544.     

     

  Der er ikke indtægtsført renteindtægter vedrørende nedskrevne tilgodehavender. Den maksimale kreditrisiko knyttet til tilgode-

havende lejeindtægter svarer til den regnskabsmæssige værdi.

17  Kapitalandele i dattervirksomheder (fortsat)   

  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

      

 Kostpris pr. 1. januar   41.923 41.923

 Tilgang    2.048 34

 Afgang   -3.503 -34

 Kostpris pr. 31. december   40.468 41.923

      

 Nedskrivninger pr. 1. januar    -818 -818

 Nedskrivninger i året   0 0

 Nedskrivninger tilbageført i året   0 0

 Nedskrivninger vedr. afgang   818 0

 Nedskrivninger pr. 31. december   0 -818

 Modregnet i tilgodehavender   0 0

 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december   40.468 41.105
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19 Andre tilgodehavender     

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Øvrige tilgodehavender 1.085 1.132 62 10

  1.085 1.132 62 10

      

 Andre tilgodehavender er ikke forbundet med særlige kreditrisici, og der er ikke indregnet nedskrivninger af disse.  

 Tilgodehavenderne er ikke overforfaldne.      

     

      

20 Likvide beholdninger     

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Indestående i pengeinstitutter til fri disponering 3.103 3.698 1.522 2.297

 Indestående i pengeinstitutter uden råderet for koncernen 545 406 0 0

  3.648 4.104 1.522 2.297

      

  Koncernens likvide beholdninger består primært af indeståender i velrenommerede banker. Der vurderes således ikke at være 

nogen særlig kreditrisiko tilknyttet likviderne. De regnskabsmæssige værdier svarer til aktivernes dagsværdi. Indeståender i 

pengeinstitutter er variabelt forrentet. Indeståender i pengeinstitutter uden råderet for koncernen vedrører lejernes indbetalin-

ger af deposita til særlige bankkonti oprettet til formålet.      

     



21 Aktiekapital     

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Aktiekapital pr. 1. januar 30.517 30.517 30.517 30.517

 Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling 582 0 582 0

 Aktiekapital pr. 31. december  31.099 30.517 31.099 30.517

      

  Aktiekapitalen består af 2.319.877 aktier (2009: 2.276.641 aktier) á EUR 13,4 (DKK 100). Aktierne er fuldt indbetalte. Aktierne er 

ikke opdelt i klasser, og der er ikke knyttet særlige rettigheder til aktierne.     

     

  Der er i 2006 tildelt 10.000 stk. warrants til Michael Sehested med tilknyttede succeskriterier for udnyttelsen. Der er uenighed 

om udnyttelse af disse, og sagen er derfor indgivet til voldgiftsnævnet.     
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22 Egne aktier     

   Antal stk. Nominel værdi

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Egne aktier pr. 1. januar 53.959 50.523 723 677

 Køb af egne aktier 0 4.100 0 55

 Aktier modtaget tidligere direktør 20.000 0 268 0 

 Anvendt til betaling af honorar samt køb af virksomhed -47.196 -664 -632 -9

 Egne aktier pr. 31. december 26.763 53.959 359 723

  

  Victoria Properties ejede pr. 31. december 2010 1,2% egne aktier. Ved udgangen af  2009 ejede Victoria Properties 2,4% egne aktier. 

     

  30% af bestyrelsens honorar erlægges i aktier i selskabet til formanden for bestyrelsen. For 2010 udestår en overførsel af 1.066 stk. 

aktier til bestyrelsesformanden.      

     

  Beslutningen om aktievederlæggelsen forventes at blive truffet på Victoria Properties’s generalforsamling 28. april 2011, og aktier-

ne vil blive tildelt med en kurs svarende til gennemsnitskøberkurser på selskabets aktier kl. 17.00 de sidste 5 børsdage i pågælden-

de kvartal.        
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23 Gæld til kreditinstitutter      

 Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen:    

  Koncern  Moderselskab 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Gæld til kreditinstitutter, langfristet 162.404 165.116 0 0

 Gæld til kreditinstitutter, kortfristet 24.010 22.278 14.550 14.5506

  186.414 187.394 14.550 14.550

 

 Gæld til kreditinstitutter forfalder til betaling således:     

 Kort del af lang gæld 24.010 22.278 14.550 14.550

 1 til 5 år  110.841 12.655 0 0

 6 til 10 år 11.308 110.275 0 0

 11 til 15 år 11.308 11.308 0 0

 15 til 20 år 11.308 11.308 0 0

 21 til 25 år 11.308 11.308 0 0 

 > 26 år 6.331 8.387 0 0

  186.414 187.519 14.550 14.550 

 Låneomkostninger til amortisering -111 -125  0 0 

 Gæld til kreditinstitutter 186.303 187.394 14.550 14.550

 

  

 Koncernen og moderselskabet har pr. 31. december 2010 følgende lån vedrørende investeringsejendomme:  
 

  Nominel værdi Dagsværdi

   Fast eller 
   variabel 
 Valuta Udløb rente 2010 2009 2010 2009

 Euro (Parent) 2010 Variabel 14.550 14.550 14.550 14.550

 Euro 2010 Variabel 7.198 7.216 7.198 7.216

 Euro 2013 Fast 788 808 788 808

 Euro 2017 Variabel 98.967 98.967 98.967 98.967

 Euro 2020 Variabel 0 0 0 0

 Euro 2037 Variabel 0 0 0 0

 Euro 2040 Variabel 64.911 65.978 64.911 65.978

 I alt   186.414 187.519 186.414 187.519 

  Dagsværdier er baseret på oplysninger fra de pågældende kreditinstitutter. Variabel rentesats for alle indgåede låneaftaler med 

variabel rente er EURIBOR 3 måneder med tillæg af rentetillæg.      

 Koncernen og moderselskabet måler gæld vedr. investeringsejendomme til gæld til realkredit- og finansieringsinstitutter til 

amortiseret kostpris mod tidligere til dagsværdi.       

 Koncernen og moderselskabet har ikke i regnskabsåret eller i sammenligningsåret forsømt eller misligholdt låneaftaler.   
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24 Udskudt skat  

  Koncern                        Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Udskudt skat pr. 1. januar -1.878 -1.166 -4.318 -4.303

 Regulering udskudt skat via egenkapital 583 0 0 0

 Udskudt skat på årets resultat -1.445 -712 -2.601 -15

 Udskudt skat pr. 31. december -2.740 -1.878 -6.919 -4.318

      

 Som specificeres således i hovedtal:     

 Investeringsejendomme 5.948 4.433 0 0

 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. -3 6 -3 6

 Kundekontrakter 536 0 6 172

 Knowhow 6 172 0 0

 Hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer 0 -27 0 0

 Gæld til kreditinstitutter 0 0 0 0

 Underskud fra tidligere år -9.154 -6.542 -6.904 -4.474

 Øvrigt -73 80 -18 -22

  -2.740 -1.878 -6.919 -4.318

      

 Udskudt skat er indregnet således i balancen:     

 Udskudte skatteaktiver -9.182 -5.247 -6.919 -4.318

 Udskudte skatteforpligtelser 6.442 3.369 0 0

  -2.740 -1.878 -6.919 -4.318

      

 Udskudte skatteforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen     

      

 Midlertidige forskelle på investeringsejendomme  559 559 0 0

  559 559 0 0

      

  Ikke indregnede udskudte skatteforpligtelser på investeringsejendomme vedrører forpligtelser opstået i forbindelse med er-

hvervelse af ejendomme, hvor forpligtelserne ikke skal indregnes i henhold til gældende regnskabsstandarder.    
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24 Udskudt skat (fortsat)    

 Ændring i midlertidige forskelle i årets løb

                                     Koncern

   Indregnet i Indregnet 
  Balance resultatop- på egen- Balance 
 Beløb i EUR 1.000 1/1 gørelsen kapitalen 31/12

 2010    

 Investeringsejendomme 4.433 1.515 0 5.948

 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. 6 -9 0 -3

 Kundekontrakter 0 -47 583 536

 Knowhow 172 -166 0 6

 Hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer -27 27 0 0

 Gæld til kreditinstitutter 0 0 0 0

 Underskud fra tidligere år -6.542 -2.612 0 -9.154

 Øvrigt 80 -153 0 -73

  -1.878 -1.445 583 -2.740

     

 2009    

 Investeringsejendomme 4.803 -370 0 4.433

 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. 15 -9 0 6

 Knowhow 384 -212 0 172

 Hensættelse til imødegåelse af tab på debitorer -19 -8 0 -27

 Gæld til kreditinstitutter -82 82 0 0

 Underskud fra tidligere år -6.189 -353 0 -6.542

 Øvrigt -78 158 0 80

  -1.166 -712 0 -1.878

 

       

              Modervirksomhed

   Indregnet i Indregnet 
  Balance resultatop- på egen- Balance 
 Beløb i EUR 1.000 1/1 gørelsen kapitalen 31/12

 2010    

 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. 6 -9 0 -3

 Knowhow 172 -166 0 6

 Underskud fra tidligere år -4.474 -2.430 0 -6.904

 Øvrigt -22 4 0 -18

  -4.318 -2.601 0 -6.919

     

 2009    

 Andre anlæg, driftsmateriel m.v. 15 -9 0 6

 Knowhow 384 -212 0 172

 Underskud fra tidligere år -4.624 150 0 -4.474

 Øvrigt -78 56 0 -22

  -4.303 -15 0 -4.318
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25 Leverandørgæld     

      

 Den regnskabsmæssige værdi af leverandørgæld svarer til forpligtelsernes dagsværdi.     

      

      

26 Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme     

      

 Den regnskabsmæssige værdi af skyldige købesummer og købsomkostninger vedrørende investeringsejendomme svarer til  

 forpligtelsernes dagsværdi.      

     

 Der er en skyldige regulering på købesum pr. 31 december 2010 andragende tEUR 272.     

     

       

     

27 Anden gæld     

      

   Koncern Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Afledte finansielle instrumenter 17.215 9.185 17.215 9.185

 Øvrigt 1.019 1.350 242 768

  18.234 10.535 17.457 9.953

      

 Den regnskabsmæssige værdi af afledte finansielle instrumenter og øvrige gældsposter svarer til forpligtelsernes dagsværdi.   
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28 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

 

 Pantsætninger og garantier     

      

  For gæld til kreditinstitutter t.EUR 186.414 er der givet pant t.EUR 143.942 i investeringsejendomme, der pr. 31. december 2010 

har en bogført værdi på t.EUR 240.314. Den omfattede gæld er optaget af dattervirksomheder med moderselskabet som selv-

skyldnerkautionist for t.EUR 171.076.      

    

  Moderselskabet har kautioneret for dattervirksomhedernes gæld til banker. Kautionen er maksimeret til t.EUR 100. Pr. 31. de-

cember 2010 har dattervirksomhederne en gæld på t.EUR 5 til omfattede banker.     

     

 Moderselskabet er sambeskattet med 100% ejede danske dattervirksomheder.      

    

 Operationelle leasingforpligtelser     

  For årene 2010-2013 er der indgået en operationel leasingkontrakt vedrørende leje af kopimaskine. Leasingkontrakten er indgå-

et med faste minimumsydelser. Koncernen har endvidere indgået en operationel leasingkontrakt vedrørende leje af kontorloka-

ler. Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel med normale fraflytningsomkostninger. De samlede fremtidige minimums-

leasingydelser i henhold til indgåede leasingkontrakter fordeler sig således:     : 

      

      

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Inden for 1 år fra balancedagen 107 23 6 23

 Mellem 1 og 5 år fra balancedagen 7 13 7 13  

 Efter 5 år fra balancedagen 0 0 0 0

  114 36 13 36

 

 Minimumsleasingydelse indregnet i årets resultatopgørelse 131 71 70 71
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28 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser (fortsat) 

 Operationelle leasingkontrakter     

  Koncernen har indgået operationelle leasingkontrakter (lejekontrakter) med lejere af koncernens investeringsejendomme samt 

administrationskontrakter med kunderne i Victoria Property Management. Lejekontrakterne er indgået med op til 17 års uopsi-

gelighed fra balancedagen fra såvel udlejer som lejer. De fremtidige kontraktlige minimumsydelser på eksisterende lejekontrak-

ter fordeler sig således:      

      

   

    Koncern

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

 Inden for 1 år fra balancedagen   9.000 8.438

 Mellem 1 og 5 år fra balancedagen   24.244 22.920

 Efter 5 år fra balancedagen   30.039 34.526

    63.283 65.884

      

 Der indgår ikke betingede lejeydelser i resultatopgørelsen.

 Koncernen har indgået aftaler om renovering af ejendomme andragende EUR 0,1 mio. for ikke leverede ydelser.
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29 Finansielle risici og finansielle instrumenter 

 Kategorier af finansielle instrumenter:     

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 0 0 0 0

 Værdipapirer 0 0 0 0

 Finansielle aktiver, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 0 0 0 0

      

 Tilgodehavende lejeindtægter 675 598 0 0

 Tilgodehavender hos dattervirksomheder - - 15.777 15.532

 Andre tilgodehavender 1.155 1.141 82 19

 Likvide beholdninger 3.648 4.104 1.522 2.297

 Udlån og tilgodehavender 5.478 5.843 17.381 17.848

      

 Gæld til kreditinstitutter 186.414 187.394 14.550 14.550

 Afledte finansielle instrumenter, der indgår i handelsbeholdning 17.215 9.185 17.215 9.185

 Finansielle forpligtelser, der måles til dagsværdi via resultatopgørelsen 203.629 196.579 31.765 23.735

      

 Leverandørgæld 666 480 80 26

 Købesummer og købsomkostninger, investeringsejendomme 272 0 0 0

 Gæld til dattervirksomheder - - 4.169 4.784

 Deposita 546 416 0 00

 Anden gæld 1.019 1.350 242 768

 Finansielle forpligtelser, der måles til amortiseret kostpris 2.503 2.246 4.491 5.578

      

 Politik for styring af finansielle risici     

  Koncernen er som følge af sine aktiviteter, investeringer og finansiering eksponeret over for ændringer i valutakurser og rente-

niveau. Moderselskabet styrer de finansielle risici i koncernen centralt og koordinerer koncernens likviditetsstyring, herunder 

kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernen følger en bestyrelsesgodkendt valuta- og rentepolitik, der 

opererer med, at alle valutariske og finansielle risici skal være kendte med det formål at styre den samlede risiko. Spekulation i 

finansielle instrumenter indgår ikke som koncernens politik.     

     

  På hvert bestyrelsesmøde foretages løbende orientering og opfølgning af risikobilledet. Heri medtages den langsigtede finan-

sielle udvikling i koncernen. Herudover er der etableret en finanskomite, som direktionen løbende kan drøfte finansielle pro-

blemstillinger med.      

      

     

 Likviditetsrisiko     

  Koncernens likviditetsrisiko består i ikke at kunne fremskaffe tilstrækkelig likviditet til at klare den løbende drift og finansiere 

selskabets fremtidige udvikling.      
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29 Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)    

    

  Koncernen har en bridge-finansiering hos FIH på 30% af EUR 72,5 mio., svarende til EUR 21,7 mio.  I september 2010 blev den 

planlagte emission af nye aktier udskudt. Visse af selskabets fem oprindelige kerneinvestorer har givet tilsagn om at forlænge 

tegningsgarantien på i alt EUR 20,1 mio. (DKK 150 mio.) frem til 1. oktober 2011 således, at selskabet hermed opnår en større 

fleksibilitet med hensyn til tilrettelæggelsen af en emission. Koncernen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse i 2011.

 

  Den resterende gæld andragende EUR 50,7 mio. er blevet finansieret således, at 60% af lånet er et 10 årigt stående lån, der gen-

forhandles/refinansieres den 31. december 2016, og 40% vil blive et 30-årigt serielån. Første afdrag på lånene til FIH forfalder pr. 

1. januar 2011. Der henvises til note 23 - Gæld til kreditinstitutter for yderligere informationer.    

    

 Forfaldstidspunkter for finansielle forpligtelser er specificeret i noterne for de enkelte kategorier af forpligtelser.    

    

 Koncernens likviditetsberedskab udgør pr. 31. december 2010 EUR 3,6 mio. imod EUR 4,1 mio i pr. 31. december 2009.    

    

  Det vurderes ikke, at koncernens finansielle risiko er væsentlig påvirket af den forhøjede kreditrisiko, der har været oplevet på 

de finansielle markeder i 2009 til 2010.       

   

      

 Renterisiko og indgåede rentesikringsaftaler     

  Victoria Properties koncernen har i væsentligt omfang rentebærende finansielle forpligtelser og er som følge heraf udsat for 

renterisici.     

     

  Hovedparten af koncernens låneportefølje er indgået med variabel rente jf. note 23. Rentebindingerne på disse lån er på 3 må-

neder. Konceren har i 2010 haft en rentestrategi, hvor varigheden af låneporteføljen skal være imellem 4-12 år. På baggrund af 

denne rentestrategi har koncernen pr. 31. december 2010 indgået følgende rentesikringsaftaler (renteswaps), hvor de variable 

renter erstattes med faste renter:      

 Modervirksomhed og koncern 

     Hovedstol  

   Modtagen rente Afgiven rente Varighed (EUR mio.) Udløb

 FIH Erhvervsbank A/S CIBOR 3  0,22 38,0 2013

 FIH Erhvervsbank A/S EURIBOR 3  4,45% 16,83 76,0 2041

 FIH Erhvervsbank A/S EURIBOR 3  4,98% 6,94 20,0 2019

 FIH Erhvervsbank A/S, basisswap EURIBOR 3  0,56% 0,02 35,0 2013

      

  Herudover er det indgået en swaption, hvor selskabet forpligter sig til at indgå en 30-årige swap på EUR 10 mio. på  2,83% så-

fremt 30 års renten pr. 28. september 2011 er under 2,78%, samt en swaption, hvor selskabet forpligter sig til at indgå en 30- 

årige swap på EUR 10 mio. på 2,85%, såfremt 30 års renten pr. 28 december 2011 er under 2,8%.    

 

     

  Dagsværdien af de på balancedagen udestående renteswaps  og swaptioner udgør EUR -17,2 mio. (31. december 2009: EUR -9,2 

mio.). Dagsværdien er opgjort af udstedende kreditinstitutter på baggrund af anerkendte prisfastsættelsesmodeller. De udestå-

ende renteswaps pr. 31. december 2010 indgår i koncernens handelsbeholdning og værdiændringer indregnes løbende i resul-

tatopgørelsen. Realiserede gevinster på rentesikringsaftaler og swaptioner (renteswaps og swaptioner) 2006 - 2010 andrager 

EUR 7,2 mio.      
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29 Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)     

      

  Koncernens bankindeståender er placeret på konti med anfordringsvilkår og er variabelt forrentede. Der er ikke væsentlige ren-

terisici på øvrige finansielle instrumenter.     

     

  Udsving i renteniveauet påvirker koncernens indeståender og gæld til kreditinstitutter samt dagsværdien af rentesikringsafta-

ler. Vedrørende kursudsving på rentesikringsaftaler ville en stigning i renteniveauet på 1%-point i forhold til balancedagens 

renteniveau have haft en positiv indvirkning på EUR 15,2 mio. på koncernens og modervirksomhedens resultat for 2010 og 

egenkapital pr. 31. december 2010 (før skat). Et tilsvarende fald i renteniveau ville have betydet en negativ indvirkning på EUR 

20,9 mio. på koncernens resultat og egenkapital (før skat).     

     

  Vedrørende koncernens variabelt forrentede indeståender og gæld til kreditinstitutter ville en stigning i renteniveauet på 

1%-point i forhold til det faktiske renteniveau i 2010 have haft en negativ indvirkning på koncernens resultat for 2010 og egen-

kapital pr. 31. december 2010 på t.EUR 1.856 (før skat og opgjort excl. rentesikringsaftaler). Et tilsvarende fald i renteniveau ville 

have betydet en tilsvarende positiv indvirkning på koncernens resultat og egenkapital (opgjort excl. rentesikringsaftaler). Grun-

det rentesikringsaftalerne bliver effekten af en ændring i renteniveauet på 1%-point dog kun t.EUR 946 før skat, da renten er sik-

ret i perioden.     

     

  På modervirksomhedens variabelt forrentede indeståender og gæld til kreditinstitutter ville en stigning i renteniveauet på 

1%-point i forhold til det faktiske renteniveau i 2010 have haft en negativ indvirkning på modervirksomhedens resultat for 2010 

og egenkapital pr. 31. december 2010 på t.EUR 126 (før skat og opgjort excl. rentesikringsaftaler). Et tilsvarende fald i renteni-

veauet ville have betydet en tilsvarende negativ indvirkning på modervirksomhedens resultat og egenkapital.    

      

    

 Valutarisiko     

  Koncernens pengestrømme er i det væsentligste i EUR, herunder er alle koncernens ejendomme beliggende i Tyskland og kon-

cernens gæld hos kreditinsitutter er optaget i EUR. Det er ledelsens vurdering, at koncernen ikke er eksponeret over for væsentli-

ge valutarisici.     
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29 Finansielle risici og finansielle instrumenter (fortsat)     

     

 Kreditrisiko     

  Koncernens kreditrisici knytter sig til lejetilgodehavender. Der vurderes ikke at være væsentlige kreditrisici på andre tilgodeha-

vender. Koncernen har ikke væsentlige risici vedrørende enkelte lejere eller samarbejdspartnere. Ved køb af nye ejendomme og 

ved indgåelse af nye lejekontrakter vedrørende lejemål i eksisterende investeringsejendomme foretages kreditvurderinger af le-

jere efter behov, ligesom der indhentes sikkerhed for lejebetalinger fra væsentlige lejere.      

     

 Rentesikringsaftaler indgås alene med anerkendte kreditinstitutter.      

    

     

 Kapitalstruktur     

  Koncernens ledelse vurderer løbende, om koncernens kapitalstruktur er i overensstemmelse med koncernens og aktionærernes 

interesser samt understøtter koncernens strategiske udvikling. Det er ledelsens mål, at koncernens eksterne finansieringsandel 

maksimalt skal udgøre 77,25%.     

     

  Koncernens kapitalstruktur består af indeståender hos og gæld til kreditinstitutter samt egenkapitalen, herunder aktiekapital, 

bundne og frie reserver.      

     

  Kapitalstrukturen opgøres for koncenen som helhed, og der er således ikke opsat operationelle mål eller politikker isoleret for 

moderselskabet.      

    

 Den eksterne finansieringsandel kan pr. balancedagen opgøres således:    

                                                                                                                                                                                                                                    Koncern 

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

 Gæld til kreditinstitutter   186.414 187.394

 Likvide beholdninger   -3.648 -4.104

 Nettogæld   182.766 183.290

 Egenkapital   45.236 50.316

 Ekstern finansieringsandel   80% 78%
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NOTER

30 Nærtstående parter      

 

 Ingen nærtstående parter har bestemmende indflydelse på Victoria Properties A/S.      

     

  Nærtstående parter anses som værende selskaber i Victoria Properties-koncernen, ledelsen og bestyrelsen i Victoria Properties 

A/S samt selskaber kontrolleret af disse.      

     

 Oversigt over forbindelser med direkte og indirekte ejede dattervirksomheder fremgår af note 17.    

      

 Nedenfor ses en oversigt over transaktioner med nærtstående parter. Disse er indgået på markedsvilkår.    

      

 

  Koncern  Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000 2010 2009 2010 2009

 Ledelse og bestyrelse     

 Bestyrelsesformand Bo Heide-Ottosen:     

 Konsulenthonorar 0 -67 0 -67

     

 Bestyrelsesmedlem Sebastian Christmas Poulsen:     

 Philip / Sand & Partnere, advokathonorarer -78 -25 -75 -25

     

 Bestyrelsesmedlem Lars Skanvig:     

 Lind Cadovius, advokathonorarer -13 -14 -13 -14

     

 Tidligere administrerende direktør Michael Sehested:     

 Sehested Holding Company A/S, lejeindtægter 0 5 0 5

 Sehested Holding Company A/S, kompensationsaftale 

 vedr. køb af Sehested Consulting 0 -114 0 -114

     

 Der henvises desuden til note 6, hvor vederlag til ledelsen i Victoria Properties A/S fremgår.     

  

    Modervirksomhed 

 Beløb i EUR 1.000   2010 2009

 Dattervirksomheder     

 Mangement Fee   1.221 1.244

 Koncernmellemværender, renteindtægter   876 929

 Koncernmellemværender, renteomkostninger   -225 -135

 Koncernmellemværender, tilgodehavender   15.777 15.532

 Koncernmellemværender, forpligtelser   -4.169 -4.784

     

  Transaktioner med dattervirksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den anvendte regnskabs-

praksis.     
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OVERSIGT OVER KONCERNENS EJENDOMSPORTEFØLJE

   M2 M2 M2 M2 Lejemål Lejemål Lejemål Diverse

Adresse By  i alt bolig erhverv øvrige i alt boliger erhverv parkering

Proskauer Str. 35 10247 Berlin-Friedrichshain 1.724 1.685 39 0 29 28 1 0

Buttmannstr. 4 13357 Berlin-Wedding 1.883 1.821 62 0 29 27 1 1

Rosa-Luxemburg-Str. 9-13 10178 Berlin-Mitte 3.504 0 3.504 0 4 0 4 0

Britzer Damm 64/68 12357 Berlin-Neukölln 1.682 1.311 371 0 32 19 3 10

Eulerstraße 20 13357 Berlin-Wedding 1.645 1.645 0 0 28 28 0 0

Hasenheide 45/46 10967 Berlin-Neukölln 1.880 1.250 630 0 34 32 2 0

Kattegatstr. 24 13359 Berlin-Wedding 1.676 1.034 322 320 19 17 1 1

Leibnizstr. 57/Sybelstr. 1 10629 Berlin-Charlottenburg 3.261 1.638 1.622 0 23 14 9 0

Neuendorfer Str. 12 13585 Berlin-Spandau 1.497 1.317 180 0 19 16 2 1

Uhlandstr. 151 10719 Berlin-Wilmersdorf 2.631 2.272 359 0 37 35 2 0

Steinstr. 1 14482 Potsdam-Babelsberg 609 139 470 0 13 1 5 7

August-Bebel-Str. 85 14482 Potsdam-Babelsberg 566 144 421 0 13 2 4 7

August-Bebel-Str. 86 14482 Potsdam-Babelsberg 1.053 184 869 0 18 2 11 5

Müllerstr. 61/Ofenerstr. 15 13349 Berlin-Wedding 2.458 1.676 781 0 38 33 5 0

Wollankstr. 122 13187 Berlin-Pankow 662 472 190 0 7 5 2 0

An der Kappe 119/127 13583 Berlin-Spandau 2.223 2.178 45 0 73 48 1 24

Hindenburgdamm 50 12203 Berlin-Lichterfelde 1.472 1.332 140 0 31 29 2 0

Dörpfeldstr. 31 12489 Berlin-Adlershof 1.787 1.396 391 0 28 21 4 3

Dörpfeldstr. 45/Arndtstr. 2, 4 12489 Berlin-Adlershof 1.516 1.093 423 0 23 18 5 0

Metzerstr. 6 13595 Berlin-Spandau 809 652 157 0 10 8 2 0

Lankwitzer Str. 2, 3, 3a 12209 Berlin-Lichterfelde 2.870 409 2.461 0 58 5 16 37

Radickestr. 68-74 12489 Berlin-Adlershof 2.420 2.420 0 0 44 40 0 4

Weerthstr. 4, 6, 8 12489 Berlin-Adlershof 1.698 1.698 0 0 37 30 0 7

Gartenfelder Str. 99-101 13599 Berlin-Spandau 402 134 267 0 5 2 2 1

Gartenfelder Str. 103-105 13599 Berlin-Spandau 1.052 470 582 0 11 8 3 0

Adamstr. 6 13595 Berlin-Spandau 1.585 1.015 569 0 33 12 2 19

Quedlinburger Str. 6/
Klausthaler Str. 24 10589 Berlin-Charlottenburg 2.976 2.753 223 0 49 36 3 10

Katzengraben 11 12555 Berlin-Köpenick 315 210 105 0 11 2 1 8

Katzengraben 13 12555 Berlin-Köpenick 387 387 0 0 4 4 0 0

Katzengraben 15 12555 Berlin-Köpenick 1.642 1.559 83 0 23 21 1 1

Katzengraben 17 12555 Berlin-Köpenick 444 295 149 0 16 5 1 10

Katzengraben 19 12555 Berlin-Köpenick 1.357 281 1.076 0 14 2 5 7

Hammerbrookstraße 93  20087 Hamburg, City Süd 5.511 0 5.399 112 85 0 13 72

Suhrenkamp 59-61  22335 Hamburg, Fuhlsbüttel 7.123 0 6.231 892 274 0 11 263

Bahnhofstraße 17 22926 Ahrensburg  1.620 0 1.620 0 57 0 1 56

Rathausallee 31  22846 Norderstedt 1.983 0 1.950 33 53 0 7 46

Speicherstr. 11, 13/Hafenstr. 2, 4/
Bachforellenweg 12, 14 60327 Frankfurt-Westhafen 15.267 11.847 0 3.421 302 141 0 161

Kretelmoor 1-7, 2-8, 10-16, 18 24568 Kaltenkirchen 5.458 5.458 0 0 188 81 0 107

Kretelmoor 24-32 24568 Kaltenkirchen 779 0 779 0 8 0 5 3

Flottkamp 47-59, Flottmorring 6, 8 24568 Kaltenkirchen 2.556 2.556 0 0 38 37 0 1

Frankfurter Str. 39, 
Am Marktplatz 1-5, Hauptstr. 46 65779 Kelkheim 24.679 0 18.695 5.984 340 0 21 319

Walter-Hallstein-Str. 3, 5, 7/
Konrad-Adenauer-Ring 21 65197 Wiesbaden 11.874 0 10.761 1.113 180 0 11 169

Paderborner Str. 2a, 2b 10709 Berlin-Wilmersdorf 4.311 1.482 2.830 0 48 20 6 22
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Leibnitzstrasse, Berlin-Charlottenburg

Hammerbrookstraße, Hamburg

Rathausallee, Hamburg Norderstedt

Rosa-Luxemburg-Straße, Berlin-Mitte

Katzengraben, Berlin-Köpenick

Speicherstr., Frankfurt (Westhafen)
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