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Residential Park, etape II
Bielany, Warszawa
14.800 m²

1. Koncernens resultater
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Hoved-og nøgletal

4

(DKK mio.) 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

H1 

2013/14

H1  

2014/15

Hovedtal:

Nettoomsætning 330,7 182,0 194,3

Bruttoresultat 102,5 40,7 48,8

Resultat af primær drift (EBIT) 10,7 -6,4 9,0

Resultat før skat og nedskrivninger, m.v. -36,6 -25,1 9,4

Resultat før skat -42,8 -28,0 4,8

Resultat 73,6 27,0 -493,3 -49,0 -30,1 7,0

Samlet balance 3.347,1 3.429,3 3.204,7

Projektportefølje 2.334,6 2.357,9 2.246,9

Egenkapital 1.866,0 1.876,4 1.389,7 1.553,7 1.355,7 1.553,9

Periodens pengestrøm 0,4 0,8 4,3

Netto rentebærende gæld, ultimo 1.435,1 1.690,8 1.335,0

Nøgletal:

Egenkapitalforrentning (ROE) 4,3 % 1,4 % -30,2 % -3,4 % -4,4 % 0,9 %

Soliditetsgrad (egenkapital) 46,4 % 39,5 % 48,5 %

Kurs / indre værdi (P/BV) 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6

Resultat før skat, ekskl. 
afviklingsaktiviteter:

DKK mio. 

Resultat før skat 4,8 

Skat indeholdt i 
resultat af JV 3,9 

Resultat af 
afvikl.aktiviteter 6,3 

I alt 15,0 
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Segmentfordelt resultat 
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Resultat

H1 Develop-
ment

Asset 
manage-

ment Til afvikling Ikke fordelt2014/15

Omsætning 194,3 76,9 32,7 84,7 -

Bruttoresultat 48,8 26,7 25,7 -3,6 -

Omkostninger, ekskl. afskrivninger 39,4 - - 1,3 38,1

Resultat af primær drift 9,0 26,7 25,7 -4,9 -38,5

Indtægter af kapitalandele i joint ventures 25,9 1,0 28,8 - -3,9

Finansiering, netto -30,4 -3,0 -20,8 -1,4 -5,2

Resultat før skat 4,8 24,9 33,8 -6,3 -47,6
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H1 2014/15 i korte træk

- IFRS 11 ændrer koncernens regnskabspraksis

6

Hidtidig praksis

Pro rata-
konsolidering

Ny praksis

Indre værdis 
metode

Effekt fra 1. 
februar 2014

Ingen effekt på 
hverken resultat 

eller egenkapital i 
koncernen

Effekt på 
koncernbalancen 

pr. 31. januar 2014:  
DKK -492,5 mio. 
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H1 2014/15 i korte træk

• Resultat før skat, ekskl. afviklingsaktiviteterne, udgør DKK 15,0 mio.

• Koncernbalancen udgør pr. 31. juli 2014 DKK 3.205 mio. og er reduceret med DKK 142 
mio. i forhold til 31. januar 2014. Reduktionen er en kombination af: 
• Salg af Fashion Arena Outlet Center, Prag.
• Øvrige salg og aflevering af projekter i første halvår 2014/15.
• Nyinvesteringer i joint ventures og øvrige projekter.

• Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2014 DKK 1.554 mio. og svarer til en soliditet 
på 48,5 %.

• Netto rentebærende gæld er faldet med DKK 100 mio. i forhold til 31. januar 2014 og 
udgør pr. 31. juli 2014 DKK 1.335 mio.
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H1 2014/15 i korte træk

• Salg af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, er gennemført i Q1 2014/15.

• Retailpark, DomusPro, Vilnius, er betinget solgt til BPT, og første etape er 
overdraget til køber i Q1 2014/15.

• Aflevering af enkelte storbutikker i Danmark til private investorer i Q1 2014/15.

• Salg af 7.200 m² byggeretter på Østre Teglgade i København til en privat investor. 
Avancen fra salget er indregnet i Q2 2014/15.

• Honorarindtægter opnået i forbindelse med opstart af koncernens shopping-
centerprojekt i Jelenia Góra, Polen.

• Salg af en andel af koncernens grund i Bytom, Polen, til Decathlon i Q2 2014/15. 
Grunden er solgt med tab, men Decathlon bidrager til at styrke interessen og 
udviklingsmulighederne for området. 

• Nysalg, jf. senere omtale. 
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H1 2014/15 i korte træk

- Byggestart på to projekter i Polen

• Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen
• Omfatter 297 boligenheder og servicearealer.
• Forhåndssalg er påbegyndt i december 2013.

• 34 % af enhederne er forhåndsreserveret.
• Byggeriet er påbegyndt i juni 2014. 
• Boligerne sælges som ejerlejligheder til private                                                       

brugere.

• Jelenia Góra, shoppingcenter, Polen
• 24.400 m² shoppingcenter.
• Gennemføres i et joint venture med Heitman.
• Koncernens ejerandel udgør 30 %.
• Der er indgået lejekontrakter på halvdelen af arealet.
• Byggeriet er påbegyndt i maj 2014.
• Åbning forventes i efteråret 2015.
• TK Development modtager honorarer fra det fælles 

selskab for udvikling, udlejning og byggestyring af 
projektet.

9

Residential Park, Bielany

Shoppingcenter, Jelenia Góra
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H1 2014/15 i korte træk

- BROEN, shoppingcenter, Esbjerg

• TK Development planlægger at opføre et nyt shopping-
center på ca. 29.800 m² i Esbjerg.

• Byggetilladelse til projektet foreligger. 

• Forinden byggestart skal projektet igennem en validerings-
og  godkendelsesproces i forhold til sikkerheden i bane-
driften, m.v.

• Valideringsprocessen forventes færdiggjort i efteråret 2014                                                   
med byggestart umiddelbart derefter.

• Der er drøftelser med PFA om salg af en andel af projektet 
på dets nuværende stadie.

10

Citycenter BROEN, Esbjerg
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NAV pr. aktie
pr. 31. juli 2014
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DomusPro Retail Park
Vilnius, Litauen
11.100 m²

2. Eksekvering af udmeldt strategi
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Strategiske mål

Aktiviteterne skal alene bero i Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. 

Porteføljen af ikke-igangsatte projekter (grunde) skal nedbringes fra ca. 
DKK 1,1 mia. i marts 2013 til i niveauet DKK 500 mio.

Balancen skal tilpasses med en soliditet på ca. 40 %.

De faste omkostninger skal nedbringes med i niveauet 20 % i forhold til 
2012/13.

Finansieringsomkostningerne skal normaliseres på baggrund af de 
gennemførte tiltag.

13

Marts 2013: Justering af strategi og forretningsmodel, herunder et justeret markeds-
mæssigt fokus. 

Følgende strategiske mål blev fastsat med en tidshorisont på to år fra beslutnings-
tidspunktet:
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Aktiviteterne i Tyskland, Baltikum, Finland og Rusland skal udfases.

Tyskland
• Kontoret i Berlin er lukket, og medarbejderne er fratrådt.
• De tyske aktiviteter er nedbragt ved salg af investerings-

ejendomme, senest i august 2014.
• Ejer herefter én investeringsejendom, to mindre grunde og en 

andel af et mindre shoppingcenter.
Baltikum
• Retailpark, DomusPro, Vilnius, er betinget solgt til BPT, og første 

etape er overdraget til køber i Q1 2014/15.
• Lukning af kontoret afventer en afklaring af det videre forløb på 

koncernens to tilbageværende grunde.
Finland
• Kontoret i Helsinki er lukket, og medarbejderne er fratrådt.
• Ejer to mindre grunde.
Rusland
• Ejer et mindre projekt i Moskva som består af huse i skandinavisk 

stil og bruges til boligudlejning. 
• Vil blive søgt afhændet når markedssituationen er normaliseret.

Eksekvering af udmeldt strategi

14

Markedsmæssig 
fokusering på DK, 

SE, PL, CZ

Balance for afviklings-
aktiviteterne:        

31. januar 2013 425,4 

31. juli 2014 306,0 

Reduktion 28,1%
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Eksekvering af udmeldt strategi

15

Nedbringelse af 
porteføljen af ikke-

igangsatte 
projekter (grunde)

Omkostnings-
tilpasning

De faste omkostninger skal reduceres med ca. 20 % hvoraf halvdelen 
kommer fra nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Baltikum og Finland.
• Tiltag til nedbringelse af omkostningerne er effektueret. Fuld effekt 

opnås i løbet af 2014/15.

Porteføljen af ikke-igangsatte projekter skal nedbringes fra DKK 1,1 
mia. (marts 2013) til ca. DKK 0,5 mia. over en toårig periode.
• Nedbringelse sker ved grundsalg eller igangsætning af projekter.
• Fremdriften forløber for en lang række af projekterne 

tilfredsstillende og i henhold til planerne.
• Enkelte projekter tager længere tid end forventet.
• Det er ledelsens vurdering at denne tilpasning af balancen fortsat 

vil kunne gennemføres inden for den planlagte toårige periode. 

Ikke-igangsatte 
projekter:

DKK mia. 

31. januar 2013 1,1 

31. juli 2014 1,0 

Reduktion 13,6%
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Balancen skal tilpasses med en soliditet i niveauet 40 %.
• Målet er opfyldt, og soliditeten udgør pr. 31. juli 2014 48,5 %.

Eksekvering af udmeldt strategi
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Soliditet i 
niveauet 40 %

Billigere 
finansiering 

Finansieringsomkostningerne skal normaliseres som følge af gennemførte tiltag.
• I forbindelse med gennemførelsen af kapitaludvidelsen i september 2013 blev 

rentesatsen på flere større kreditter nedsat.
• Ledelsen arbejder fortsat på at opnå rentenedsættelser på andre kreditter –

dette forventes på plads ultimo 2014.
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Udvikling af centrum
Køge, Danmark
26.500 m2

3. Markedsforhold

17
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Markedsforhold
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Makroøkonomiske forventninger

Danmark Sverige Polen Tjekkiet

2014e 2015e 2014e 2015e 2014e 2015e 2014e 2015e

BNP vækst 
(% å/å) 0,5 1,3 1,9 2,5 3,2 3,4 2,0 2,4
Arbejdsløshed
(%) 5,1 5,1 7,9 7,6 9,9 9,5 6,7 6,6

Kilde Danmark og Sverige: Nordea, september 2014 
Kilde Polen og Tjekkiet: Europa-Kommissionen, European Economic Forecast, 
Spring 2014

Aftagende usikkerhed på 
ejendomsmarkederne

- Dog fortsat lange og grundige 
beslutningsprocesser hos investorer, 

lejere og finansieringskilder.
- Historisk lavt renteniveau øger 
interessen for investering i fast 

ejendom.

Opblødning i mulighederne for at 
opnå finansiering af projekter

- Afhængigt af projekttype, beliggenhed 
og status, herunder udlejning og salg.

- Fortsat krav om en relativt høj 
egenfinansiering, men også her opleves 

en vis opblødning.

Øget risiko for svigtende 
økonomisk vækst, bl.a. qua den 

geopolitiske usikkerhed i Ukraine
- Særligt markedsforholdene i Finland 
og Polen kan blive vanskeligere som 

en konsekvens heraf.

Ledelsens overordnede vurdering af 
markedsforholdene er uændret i forhold 

til vurderingen primo april 2014
- Stigende forbrugertillid

- Forventninger om afdæmpet økonomisk 
vækst, dog variationer fra land til land.

- Stigning i privatforbruget afventes fortsat.
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Kontorejendom, Alfa Laval
Aalborg, Danmark
6.000 m²

4. Projektportefølje
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Forretningsområde: Development

20

1

• Omfatter følgende markeder: Danmark, 
Sverige, Polen og Tjekkiet.

• Udviklingspotentiale på 388.000 m².

• Samlet bogført værdi af porteføljen (inkl. 
projekter i joint ventures) udgør DKK 1.144 
mio. 

Udviklingspotentiale i m²

Danmark Sverige Polen Tjekkiet
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Jelenia Góra

Jelenia Góra, Polen

Shoppingcenter
24.000 m2

21

Barkarby Gate

Stockholm, Sverige

Retailpark
20.000 m2

Development = DKK 1.144 mio. (bogført værdi)
Forretningsområde: Development

Under opførelse (DKK 313 mio.)

Vasevej,

Birkerød, Danmark

Erhverv/boliger
3.400 m2

1

Alfa Laval

Aalborg, Danmark

Kontor
6.000 m2

Ahlgade

Holbæk, Danmark

Strøgejendom/boliger
3.100 m2

Residential Park, Bielany

Warszawa, Polen

Boliger/service
14.800 m2
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Residential Park, Bielany

Warszawa, Polen

Boliger/service
31.050 m2
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Development = DKK 1.144 mio. (bogført værdi)
Forretningsområde: Development1

Citycenter BROEN,

Esbjerg, Danmark
Handelskvarteret Kulan

Gøteborg, Sverige
Amerika Plads (felt A & C)

København, Danmark

Shoppingcenter
29.800 m2

Shoppingcenter/service 
45.000 m2

Kontor/boliger
24.800 m2

Østre Teglgade

København, Danmark

Kontor/boliger
25.500 m2

Marsvej,

Randers, Danmark

Retail
4.700 m2

Ikke påbegyndte (udvalgte) (DKK 828 mio.)
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• Omfatter følgende markeder:
Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet.

• Samlet værdi af porteføljen (inkl. projekter i 
joint ventures) udgør DKK 1.537 mio.

• Stor spredning i afkastet på de enkelte centre  
hvor især lokale lejere generelt har det svært. 

• Aktuel udlejning er påvirket af tomgang og 
korterevarende rabataftaler med lejere.

• Salg af Fashion Arena Outlet Center, Prag, er 
gennemført i Q1 2014/15.

• Fokus på modning af de enkelte ejendomme og 
efterfølgende salg.

Forretningsområde: Asset Management

23

2

Bogført værdi, landefordelt

Danmark Tjekkiet Polen
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Futurum Hradec Králové 
Hradec Králové, Tjekkiet

24

28.250 m², 
20 % ejerandel

100 %
Sillebroen
Frederikssund, Danmark

25.000 m², 
100 % ejerandel

91 %

Forretningsområde: Asset Management
Asset management = DKK 1.537 mio. (bogført værdi)

2

Forrentning på 5,7 
% i forhold til 
bogført værdi

Stor spredning i 
afkastet på de 
enkelte centre

 Fuldt udlejet

 Tilfredsstillende 
drift og kunde-
tilstrømning

 Stigende 
omsætning

Aktuel udlejning påvirket 
af tomgang og kortere-

varende rabataftaler 
med lejere

 Lokale lejere 
har det svært

 Omsætning 
svagt vigende

 Biografkoncept

Forrentning ved 
fuld udlejning 
forventes at 
udgøre 7,2 %
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Galeria Tarnovia
Tarnów, Polen

25

16.500 m², 
30 % ejerandel

92 %

Galeria Sandecja
Nowy Sącz, Polen

17.300 m², 
100 % ejerandel

95 %

Forretningsområde: Asset Management
Asset management = DKK 1.537 mio. (bogført værdi)

2

 Lokale lejere 
har det svært

 Lejeniveau 
under pres

 Ny dagligvare-
operatør

 Ny konkurrent

 Lejeniveau 
under pres

 Faldende 
omsætning og 
besøgstal

Ringsted Outlet
Ringsted, Danmark

13.200 m², 
50 % ejerandel

 Øget 
besøgstal

 Nye butiks-
åbninger

 Stigende 
omsætning

69 %
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Forretningsområde: Asset Management
Asset management = DKK 1.537 mio. (bogført værdi)

2

Retailpark,
Most, Tjekkiet

Retailpark,
Aabenraa, Danmark

Butiksejendom,
Brønderslev, Danmark

 Udløb af 
lejeaftaler

 Forhandlinger 
om salg

57 % 71 % 100 %

 Delvist solgt
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5. Finansielle forhold
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Amerika Plads, felt C 
København, Danmark
12.500 m²
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• Salg af koncernens 75 % ejerandel af outletcentret Fashion Arena Outlet Center i Prag, 
Tjekkiet, er gennemført i Q1 2014/15.
• Salget har medført en betydelig styrkelse af koncernens finansielle beredskab.

• Projektkreditter på DKK 0,1 mia. havde pr. 31. januar 2014 udløb inden udgangen af januar 
2015.
• Kreditterne er enten indfriet i forbindelse med salg eller refinansieret.

• TK Development har en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel 
drifts- som projektfinansiering. 
• Engagementet er senest forlænget frem til medio 2015. 

Finansielle forhold

28
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Barkarby Gate, retailpark
Stockholm, Sverige
20.000 m²

6. Nysalg og forventninger
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Salg af Fashion Arena 

Outlet Center, Tjekkiet

30

Outletcenter, Prag, Tjekkiet

• I februar 2014 er der indgået betinget 
aftale om salg af koncernens ejerandel 
af outletcentret på 75 %.

• Outletcentret består af 110 butikker på 
ca. 25.000 m².

• Det samlede center er solgt til Meyer 
Bergman til en pris på EUR 71,5 mio. 

• Handelen er gennemført i Q1 2014/15. 

• Salget har medført en avance i forhold til 
bogført værdi, en reduktion af balancen 
og et betydeligt bidrag til den fri 
likviditet.

Salget har medført:

• Avance i forhold til bog-
ført værdi.

• En reduktion af balancen.
• Et betydeligt bidrag til den 

fri likviditet.
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Salg af Alfa Laval, kontorejendom,

Aalborg, Danmark

• I Q1 2014/15 er der indgået betinget aftale om 
salg af et 6.000 m² kontorprojekt i Aalborg.

• Projektet er udlejet til den internationale Alfa 
Laval-koncern.

• Projektet er solgt til PensionDanmark til en 
samlet pris på DKK 126 mio.

• Byggeriet er igangsat i marts 2014 og overdrages 
til investor i juni 2015.  

Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

31

Forhåndssolgt
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Salg af Barkarby Gate, Stockholm, 

Sverige

32

Retailpark, Barkaby Gate, Stockholm, Sverige

• I Q2 2013/14 blev det ca. 20.000 m² 
retailparkprojekt Barkarby Gate (Stockholm, 
Sverige) solgt på basis af forward funding.

• Køber af projektet er en fond som 
administreres af Cordea Savills.

• Byggeriet blev igangsat i august 2013 i 
forbindelse med udnyttelse af optionen til 
køb af jord. 

• Aktuel udlejningsgrad udgør 94 %.

• Der er planlagt åbning i efteråret 2014.

Solgt på basis af 
forward funding
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Salg af DomusPro, Vilnius, Litauen
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Retailpark, Vilnius, Litauen

• I Q3 2013/14 blev det ca. 11.100 m² 
retailparkprojekt DomusPro i Vilnius, Litauen, 
betinget solgt.

• Køber af projektet er BPT Baltic Opportunity
Fund som er under management af BPT Asset 
Management.

• Salgsprisen er baseret på et afkastkrav på 8,5 %.

• Første etape på ca. 7.500 m² er overdraget til 
køber i Q1 2014/15.

• Byggeriet af anden etape vil blive påbegyndt når 
der er opnået en tilfredsstillende udlejning 
heraf. 

Forhåndssolgt
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Østre Teglgade, København, Danmark

• Det samlede projektareal omfatter 32.700 m².

• 7.200 m² byggeretter er solgt og overdraget til 
en privat investor. 

• Avancen fra dette salg er indregnet i Q2 
2014/15.

• Der arbejdes med salg af det resterende areal 
til en investorgruppe. 

Grundsalg
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• Salg af en andel af koncernens færdigopførte ejendom i Brønderslev, 
Danmark, i Q2 2014/15 til en privat investor med overdragelse til køber 
efter regnskabsperiodens udløb.
• Revurdering af værdiansættelsen og nedskrivning indregnet i Q2 

2014/15.

Efter regnskabsperiodens udløb:
• Salg og overdragelse af en af koncernens tyske investeringsejendomme til 

en privat investor.
• Salgsprisen svarer til bogført værdi.

• Betinget aftale om salg af SuperBest-delen på Vasevej, Birkerød, til et privat 
ejendomsselskab. 

• Betinget aftale om salg af jem & fix-delen i koncernens retailparkprojekt på 
Marsvej, Randers, til en privat investor.
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• Ledelsen fastholder den tidligere udmeldte resultatforventning til 
2014/15. Ledelsen forventer således for regnskabsåret 2014/15 et 
positivt resultat før skat, eksklusive afviklingsaktiviteter, i niveauet 
DKK 40 mio. 

• Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet 
med større usikkerhed. Afviklingsprocessen pågår, og der er risiko for 
yderligere tab inden afviklingen er tilendebragt. Resultat før skat af 
afviklingsaktiviteterne indgår derfor ikke i forventningerne.
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De forventninger der er omtalt i denne præsentation, herunder 
forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og 
usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede.

Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet 
”Risikoforhold” i koncernens årsrapport 2013/14, herunder kan 
fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens 
projektportefølje som omtalt under ”Forretningsmæssige risici” og 
”Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen”.


