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Nyhedsbrev for tyske ejendoms-

fonde udbudt af Core Property 

Management 
 

Generalforsamlinger  

Der afholdes generalforsamlinger i alle Core Pro-

perty Managements ejendomsfonde i løbet af 

april måned. 

 

Datoerne er som følger: 

 

 Ejendomsselskabet Nordtyskland,  

27. marts 2019 

 Core Bolig IV, 11. april 2019 

 Core Bolig VI, 11. april 2019 

 Core Bolig VII, 12. april 2019 

 Core German Residential II, 12. april 2019  

 Core Poland V Residential, 24. april 2019  

 Core Bolig VIII, 25. april 2019 

 Core Bolig IX, 25. april 2019 

 Ejendomsselskabet Hellebro, 30. april 2019 

 

 

Alle generalforsamlingerne afholdes hos Core  

Property Management på Axeltorv 2N, 4.,  

1609 København V. (over for Tivolis hovedind-

gang). 

Tilmelding til generalforsamlinger pr. mail til 

info@coreproperty.dk eller på tlf. 33 41 88 00. 

Husk at sende fuldmagt – hvis du ikke deltager 

i generalforsamlingen. 

Afkast med 2018 

Nedenfor er vist historiske afkast for investorer i 

Core Property Managements fonde efter hensat 

skat og fees (ændring i net asset value for private 

investorer). 

De tyske og danske ejendomsfonde gav i 2018 

mellem 14% og 17%; dog gav Core Bolig VIII lidt 

mindre med 11,5%. Den nye ejendomsfond Core 

Bolig IX, som har tegnet kapital ad flere gange i 

løbet af 2018, gav 1,2%.   

Generelt må afkastene betegnes som tilfredsstil-

lende, om end de er præget af positive værdire-

guleringer af ejendommene. 

Ejd. selsk. Core Geman

År Nordtyskland 1) Residential II 2) Core Bolig III 3) Core Bolig IV 4) Core Bolig VI 5) Core Bolig VII6) Core Bolig VIII7) Core Bolig IX8)

2007 -4,5%

2008 -0,8% -1,9%

2009 -5,7% 6,6%

2010 15,0% 12,2%

2011 10,0% 7,3%

2012 16,8% 15,3%

2013 24,4% 25,0% 21,3%

2014 10,0% 22,6% 5,3% 4,0%

2015 13,9% 8,7% 28,5% 16,8% -0,3%

2016 12,2% 12,9% 21,2% 18,4% 5,1% 8,6%

2017 38,2% 44,7% 7,8% 8,1% 6,6% 4,2%

2018 14,4% 16,6% 14,1% 14,1% 14,7% 11,5% 1,2%

SUM gevinst (geometrisk) 265,1% 360,8% 98,8% 76,8% 29,2% 32,8% 16,2% 1,2%

IRR  (net) 11,4% 14,9% 18,7% 12,1% 6,6% 9,9% 7,8% 1,2%

1) I 2007-2009 fragik engangsfee på i alt 7,5% af investeret beløb samt handelsomkostninger i Tyskland på 21%. Afkast for Kommanditaktieselskab

2) I 2008-2010 fragik engangsfee på i alt 3,7% af investeret beløb samt handelsomkostninger i Tyskland på 21%. Afkast for Kommanditkatieselskab

3) Afkastet er for kommanditaktieselskabet, dog er der beregnet skat med 25% for 2013, 24,5% for 2014, 23,5% for 2015 og 22% for 2016 og frem.

4) Afkastet er for kommanditaktieselskabet, dog er der beregnet skat med 24,5% for 2014, 23,5% for 2015 og 22% for 2016 og frem.

5) Afkastet er for Investoraktieselskab hvor der er beregnet 22% skat. Kapitaltegning skete medio 2015.

6) Afkastet er for kommanditaktieselskabet, dog er der beregnet skat med 22% 

7) Afkastet er for kommanditaktieselskabet, dog er der beregnet skat med 22%. Kapitaltegning ad 4 omgange  med 1. closing april 2018

8) Afkastet er for kommanditaktieselskabet, dog er der beregnet skat med 22%. Kapitaltegning ad 5 omgange  med 1. closing april 2019

mailto:info@coreproperty.dk
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Ejendomsmarkedet i Tyskland 
 

Pris- og lejeudviklingen i Tyskland er fortsat positiv. 

Efterspørgslen efter boliger i de store tyske byer 

er fortsat stor som følge af en voksende befolk-

ning i storbyerne – og der bygges fortsat for få 

boliger i og omkring de store byer. 

Lejestigninger og politisk indgreb 

Den kraftige efterspørgsel efter boliger har resul-

teret i fortsat stigende huslejer.  

De stigende huslejer har medført et nyt politisk 

indgreb, der har strammet lejereguleringen gen-

nem en Mietpreisbremse version II. 

Fremover må man kun leje ud til den gamle leje – 

eller til Mietspeigel (lejeindeks) plus 10-20%. Hvis 

man totalrenoverer en lejlighed, kan man dog 

hæve lejen mere. 

Som noget nyt kan man blive straffet, hvis man 

overtræder lejeloven. 

Dette vil formentligt fremover dæmpe lejestignin-

gerne. 

Prisstigninger 

I de senere år er ejerlejlighedspriserne steget 

kraftigt som følge af, at tyskerne har fået flere 

penge mellem hænderne samtidig med, at ren-

terne er forblevet lave. 

De professionelle investorer fokuserer også på 

alternativafkastet, hvor obligationer stort set ikke 

giver nogen rente, og hvor aktiemarkedet ”hoster” 

i en tid, hvor den tyske og globale vækst er fal-

dende. 

Sammenlignet med alternativerne er ejendomme 

fortsat en sikker investering med et stabilt afkast. 

Nedenstående graf viser, hvorledes de tyske 

ejendomspriser har vist en stigende trend gen-

nem mange år. 

 

 

De senere års kraftige prisstigninger fortsætter 

dog næppe, så det bedste bud på fremtiden er 

nok et fortsat moderat positivt marked. 

Værdistigninger, valuarvurderinger og Net 

Asset Value  

De seneste års værdistigninger på ejendomme 

har naturligvis afspejlet sig i valuarvurderingerne, 

hvor vi ser pæne prisstigninger på 5-6% i stort 

set alle de byer, hvor vi har ejendomme. 
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Ejendomsselskabet 

Nordtyskland (ENKAS)  

 

Regnskab for 2019  

Ejendomsselskabet Nordtyskland gav i 2018 

endnu et godt resultat på 63,5 mio. EUR, sva-

rende til en forrentning af egenkapitalen primo 

på 14,1% og af den oprindeligt investerede ka-

pital på 27,0%. 

 

 

Lejeindtægterne udgjorde 40,9 mio. EUR i 2018 

mod 40,5 mio. EUR i 2017, og er således kun 

0,8% højere end i 2017. At lejen ikke er steget 

mere skyldes, at vi havde forbigående tomgang i 

4 bygninger i forbindelse med omfattende om-

bygnings- og moderniseringsaktiviteter. Denne 

effekt svarer til en mistet leje på 1,4%.  

Det ordinære resultat før værdiregulering blev 

18,7 mio. EUR, hvilket er 0,9 mio. EUR mindre 

end budgetteret. Det svarende til 4,2% af egen-

kapitalen primo. 

Valuarvurdering af ejendommene 

Årets værdiregulering af ejendommene udgør 

56,1 mio. EUR, svarende til en stigning på 5,7% 

af ejendommene i porteføljen.  

Den samlede ejendomsportefølje er herefter  

værdiansat til 1.038 mio. EUR.   

Udbytte 

I investoraktieselskaberne har bestyrelserne ind-

stillet et udbytte på 3.475 DKK pr. aktie for  

investoraktieselskaberne Nr. I og II. For investor-

aktieselskaberne Nr. III, V-VII og IX indstilles 

3.500 DKK pr. aktie. For investoraktieselskab Nr. 

VIII indstilles et udbytte på 3.525 DKK pr. aktie 

og for investoraktieselskab Nr. IV indstilles 3.600 

DKK pr. aktie.  

Udvikling i aktiekursen

 

Lån  

Selskabets låneportefølje består af Euribor 3 

mdr. obligationer, hvor renten fastsættes hvert 

kvartal. Renten på obligationslånet er pt. 0%. 

Hertil kommer bidrag til Nykredit og renteudgifter 

på renteafdækningen, som er foretaget ved ren-

teswaps. 

Den samlede renteafdækning består pr.  

31. december 2018 af renteswaps for EUR 300 

mio., svarende til 66% af Ejendomsselskabets 

variable Euribor-lån. Renteafdækningen via ren-

teswaps sker til en årlig rente inkl. bidrag på 

2,9% gældende for en periode på godt 6 år.  

 

Det urealiserede nettotab på Ejendomsselska-

bets renteafdækning udgjorde pr. 31. december 

2018 EUR 28,8 mio. (2017: EUR 27,9 mio.). Stig-

ningen skyldes rentefald i 2018, og effekten af 

faldet i renterne overstiger igen effekten af løbe-

tidsforkortelsen. 

 

I takt med at den gennemsnitlige belåningsgrad 

falder, er selskabets risiko for at lide ”rentedø-

den” naturligvis mindre, hvilket er en god begrun-

delse for at fastholde den nuværende renteaf-

dækning. 

 

  

Resultatopgørelse for Ejendomsselskabet Nordtyskland KAS

Mio. EUR 2019 2017

Budget Regnskab Budget Regnskab

Lejeindtægter 41,7 40,9 41,4 40,5

Vedligeholdelse -3,5 -3,4 -3,4 -3,2

Tab på leje -0,2 -0,5 -0,4 -0,3

Driftsomkostninger i øvrigt -3,6 -3,5 -3,5 -3,6

Administrationsomkostninger -5,8 -5,5 -5,5 -4,8

Overskud før renter 28,6 28,0 28,6 28,6

Finansielle poster - netto -9,1 -9,3 -9,0 -9,8

Ordinært resultat 19,5 18,7 19,6 18,8

i % af investeret kapital 8,3% 8,0% 8,4% 8,0%

i % af egenkapital primo 4,1% 4,2% 4,4% 5,6%

Værdiregulering ejendomme mv.* 0,3 56,7 0,0 125,4

Resultat før skat 19,8 75,4 19,6 144,2

Tysk selskabsskat -3,1 -11,9 -3,1 -23,1

Resultat 16,7 63,5 16,5 121,1

i % af investeret kapital 27,0% 51,6%

i % af egenkapital primo 14,1% 35,6%

2018

* Der er ikke indregnet værdireguleringen i budgettet for 2019. Dette foretages kun i forbindelse 

med aflæggelse af årsregnskabet.

Ejendomsselskabet Nordtyskland - investorselskaber

2017

Vejledende aktiekurs i DKK 

(gennemsnit**)
95.907

Afkast i %*** 38,1%

2018

** Aktiekursene for de forskellige investoraktieselskaber varierer med +/- DKK 100 pga. af 

individuelle forhold. Der er derfor her anvendt et gennemsnit. Der er særlige forhold, som gør 

sig gældende for nr. IV, hvorfor den ikke indgår i gennemsnittet.

*** Tallene viser det samlede afkast for perioden inkl. udbetalt udbytte. 

102.714

14,4%



Nyhedsbrev  Tyske ejendomsfonde 
Marts 2019 
 

 5 

Forventninger til 2019 

Fokus vil også i 2019 fortsat være på at udvikle 

ejendomsporteføljen, herunder realisering af ny-

bygninger på større grønne arealer, ombygning 

af baghuse til boliger samt udnyttelse af tageta-

ger til bolig. 

 

Vi ser fortsat positivt på 2019 og forventer et re-

sultat før dagsværdireguleringer og skat i ni-

veauet EUR 19 – 19,5 mio. Dette svarer til 3,9% - 

4,1% af egenkapitalen. 

 
Exitvindue 
I kursværdi var der tilmeldt godt 300 mio. DKK til 
exitvinduet.  

Efterspørgslen efter aktierne har været så stor, at 

samtlige aktier alle er blevet solgt videre til nuvæ-

rende og enkelte nye investorer. 

Handlerne afvikles umiddelbart efter generalfor-

samlingen den 27. marts 2019.  

Udbyttet for 2018 kommer til udbetaling den 1. 

april og tilgår den udtrædende investor, således 

at den nye investor køber aktien eksklusiv udbyt-

tet. 

Handelsdagen bliver den 29. marts 2019 og med 

valørdag mandag den 1. april 2019. 

Nyt om ejendomsporteføljen 
2018 bød på færdiggørelsen af en række store 

byggeprojekter og på del-leveringer af store pro-

jekter, som strækker sig over flere år.   

Herudover har vi renoveret og moderniseret 139 

lejligheder i varierende grad for i alt 2.317.300 

EUR, svarende til gennemsnitligt 18.800 EUR pr. 

lejlighed.  

Bagelstrasse 104, Düsselsdorf 

Lejeren af baghuset i Bagelstrasse, et fitnesscen-

ter, opsagde sit lejemål og flyttede efterfølgende 

ud. 

Vi indledte straks herefter planlægningen med at 

ombygge erhvervslejemålet til boliger, og inddrog 

også i forbindelse med ombygningen garagebyg-

ningen i gården til boligareal. Herudover har vi 

inddraget taget på den nu ombyggede garage til 

terrasse til en af de nye boliger på 1.sal.  

Byggetilladelsen kom i november 2017, og vi 

kunne herefter starte indretning af fem boliger 

med et samlet boligareal på 460 m2 til en pris på 

800.000 EUR.  

Bygearbejderne er netop afsluttede, og lejlighe-

derne er klar til udlejning til en forventet leje på 

ca. EUR 16,5 pr. m2 boligareal, hvilket giver en 

forrentning på 7,5%. 

 
Ny opførte lejligheder i Bagelstrasse 

Marta Wismann Platz, Hannover  

I ejendommen på Marta Wismanns Platz har vi 

konverteret et erhvervslejemål på 550 m2 til fem 

lyse og indbydende boliger - til et afkast på 6%.      
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Erhvervslejemål konverteret til 5 moderne boliglejemål    

Kalkumerstrasse 30/Nienburgerstr, Düsseldorf 

Bag ejendommen i Kalkumerstrasse ligger i dag 

et garageanlæg til 8 personbiler.  

Vi fulgte i 2016 op på muligheden for at nedrive 

de eksisterende garager for i stedet at opføre en 

boligejendom med adgang fra Nienburgerstrasse.  

Kalkumerstrasse – den bestående ejendom  

Byplanlæggerne var positivt indstillet, men stil-

lede samtidig krav om, at al parkering til de nye 

boliger skulle foregå under terræn i en p-kælder, 

hvor der også skulle skaffes plads til de eksiste-

rende 8 p-pladser. Samtidig var der et krav om, 

at udearealet på hele ejendommen skulle udlæg-

ges til grønt område. 

Derfor skulle der også findes en løsning på, at et 

vaskeri beliggende i stueetagen – midt i ejen-

dommen – fortsat skulle have mulighed for vare-

tilkørsel og p-pladser i gården. 

Løsningen bliver, at vaskeriet flyttes til et tomt  

erhvervsareal på hjørnet, og at tilkørsel og  

p-pladser bliver indrette i et gårdanlæg med  

direkte forbindelse til Nienburgerstrasse – en 

sidegade til Kalkumerstrasse – som dermed ikke 

længere vil være en del af det grønne areal til bo-

ligerne. 

Når vaskeriet er flyttet til de nye lokaler, ombyg-

ges det gamle vaskerilejemål til en ny bolig. 

Kalkumerstrasse – ny plantegning 

Der foreligger nu byggetilladelse til ombygning af 

hhv. det gamle og det nye vaskeri lejemål. Arbej-

det med etablering af det nye vaskeri er netop 

igangsat, og vaskeriet forventes færdigt og klar til 

indflytning i sommeren 2019.  

Herefter fortsætter arbejdet med at etablere den 

nye bolig i den del af bygningen, som i dag huser 

vaskeriet. 

Budgettet for de to byggesager er på EUR 

575.000 og betyder, at vi får ombygget et be-

sværligt erhvervslejemål til bolig, der kan lejes ud 

til en højere leje.  

Det vigtigste er dog, at vi får forberedt ejendom-

men til det næste store byggeprojekt. 

Til august vil vi indsendte byggeansøgning om 

opførelse af en ny bygning med 16 boliger med i 

alt 1.090 m2 boligareal inkl. dertil hørende parke-

ringskælder med plads til 22 biler. 
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Byggeansøgning om opførelse af yderligere 16 boliger er ind-

sendt 

Vi forventer, at byggetilladelsen foreligger i for-

året 2019. 

Investeringen et budgetteret til 3,6 mio. EUR med 

et forventet afkast på over 5%. 

Mexikoring 5-17, Hamborg 

2018 var også året, hvor det omfattende og år-

lange arbejde med at udskifte vandrør i ejendom-

men på Mexikoring blev afsluttet.  

En konsekvens af, at boligerne ikke var forsynet 

med vandmålere var, at vi som ejendommens 

ejere – forud for ombygningsarbejderne – måtte 

bære ca. 15% af driftsudgifterne til koldt- og 

varmt brugsvand.  

Ejendommen på Mexikoring blev færdig – både inde og ude  

Da det ikke var muligt at få en hensigtsmæssig 

indbygning af forbrugsmålere – uden samtidig at 

rive mere end halvdelen af badeværelset ned – 

besluttede vi at sanere samtlige badeværelser og 

udskifte alle lodrette fælles vand- og afløbsled-

ninger.  

Badeværelserne er i øvrigt alle inde liggende, 

dvs. uden vinduer og dermed uden mulighed for 

udluftning, hvorfor vi samtidig har forsynet de nye 

badeværelser med mekanisk udsug. 

Lejerne har naturligvis været stærkt påvirkede af 

arbejdet i et for dem så vigtigt rum i deres bolig, 

men grundlæggende er byggeriet forløbet rigtig 

fint og med meget få problemer. 

Der har med pasasende intervaller været afholdt 

informationsmøder for beboerne – pr. opgang – 

hvor der især det første år var mange spørgsmål. 

Rådgiverne og de udførende håndværkere har 

sammen med ejendomsmesteren bidraget til en 

positiv daglig dialog. 

Alle lejere har i en periode over nogle uger – 

mens saneringen stod på – været nødt til at be-

nytte midlertidige bade- og toiletfaciliteter, som vi 

i forbindelse med ombygningen etablerede i et 

tomt erhvervsareal i stueetagen, hvilket har bety-

det, at lejerne har fået reduceret deres leje i disse 

perioder. 

Arbejdet blev påbegyndt tilbage i 2016, og i slut-

ningen af 2018 blev forbrugsmålerne monteret – 

klar til ibrugtagning i 2019, hvilket betyder, at le-

jerne fremover bærer deres fulde andel af drifts-

udgifterne til brugsvand. 

Projekter i 2019 

2019 byder også på en række nye projekter, som 

for en dels vedkommende vil strække sig ud over 

2019.     

Kieler Strasse 231-235, Hamborg 

Ejendommen på Kieler Strasse består i dag af 

101 lejligheder fordelt på 4.208 m2. Vi arbejder nu 

sammen med vore rådgivere på en plan, som vil  

tilføje yderligere 17 lejligheder fordelt på 930 m2 i 

en ny tagetage.  

Vi forventer, at byggeriet vil koste 3,1 mio. EUR 

med et forventet afkast på 5%.  

Hellebrookamp 23-35 , Hamborg 

På ejendommen på Hellebrookamp vil vi opføre 

en ny bygning med 11 nye 2- og 3 værelses lej-

ligheder på det nuværende gårdareal – alle lejlig-

heder med altan eller havestykke – samt 22 p-

pladser i terræn i ejendommes gårdanlæg.  
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Byggeriet afventer i øjeblikket den endelige byg-

getilladelse, og så snart den foreligger, går byg-

geriet i gang.  

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2020 og er på 

3,1 mio. EUR og med et forventet afkast på 5%.      

Ny opført ejendom på Hellebrookamp med 11 lejligheder  

Ditmarcher Strasse 2-4, Hamborg 

På Ditmarscher Strasse har vi modtaget byggetil-

ladelsen om at opføre 713 m2 nybyggeri på ejen-

dommen.  

Vi er i forhandling med fire boliglejere og en er-

hvervslejer, der alle bliver berørte af nybyggeriet, 

bl.a. med lukning af eksisterende vinduer.   

Byggeriet forventes at koste 1,9 mio. EUR med 

en forrentning på 5%.   

Bahrenfelder Chaussee 114, Hamborg 

Ejendommen består i dag af 18 lejligheder og 1 

erhvervslejemål fordelt på 4.236 m2.  

Il-

lustration af bestående ejendom 

Vi har i 2018 indsendt byggeandragende om kon-

vertering af erhvervslejeren – en bilforhandler 

med et værksted og 800 m2 udstillingslokale – 

samt søgt om tilladelse til at opføre nye boliger 

på arealet.   

Udstillingsareal – markeret med rødt – indgår i byggeriet 

Vi har fået tilladelse til at konvertere de 800 m2 

værksted/udstillingslokale til boliger. Hertil kom-

mer at kommen egenhændigt har foreslået, at vi 

opfører et nybyggeri på yderligere 1.200 m2, som 

placeres oven på den gamle udstillingsbygning. 

Det er første gang, at vi har oplevet at kommu-

nen selv opfordrer til en yderligere udnyttelse af 

eksisterende ejendom, men det afspejler hvordan 

boligmanglen i de store byer har resulteret i en 

positiv politisk holdning til fortætninger i den eksi-

sterende ejendomsmasse.  

 

Udstillingslokale konverteres til boliger  
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Illustration af nybyggeriet der placeres oven på udstillingslo-

kale  

Moritzstrasse 64, Wiesbaden 

Vi har nu, efter længere tids venten, endelig fået 

byggetilladelse til sanering og ombygning af ejen-

dommens baghus, der tidligere husede en danse-

skole. 

Tværsnit af ejendommen på Moritzstrasse efter ombygning 

Baghuset er nu tomt, og vi starter opbygningen af 

baghuset i foråret. 

Projektet, som har en forventet byggetid på 13 

måneder og et afkast på 6%, vil efter planen være 

færdigt i 1. halvår 2020.    

Illustration af konverteret baghus   

Dorotheenstrasse 81-85, Düsseldorf 

Arbejdet med det omfattende, byggeprojekt, som 

blev beskrevet i forrige nyhedsbrev, skrider plan-

mæssigt frem. Nedenfor er vist et billede af par-

keringskælderen. 

Dorotheenstrasse – fra 4.476 m2 boligareal til 8.300 m2  

Oberbilker Allee 254, Düsseldorf   

I slutningen at 2018 fik vi byggetilladelse til at op-

føre 28 boliger med tilhørende p-kælder med 

plads til 13 biler. 

Det gamle autoværksted er nu revet ned, og her-

udover er området er blevet erklæret fri for gamle 

bomber, hvilket betyder, at der må graves – med 

forsigtighed!   

De næste måneder går med at sikre byggegrun-

den til den nye p-kælder og til undermuringsar-

bejder på to nabobygninger, da p-kælderens gulv 

ligger lavere nabobygningens fundamenter.  

Herefter kan det egentlige støbearbejdet til  

fundamenter påbegyndes. 
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Tre af boligerne etableres i en del af værkstedet, 

som ikke rives ned.  

Byggeriet, som forventes færdig i foråret 2019, 

får udgifter på 5,1 mio. EUR og et forventet af-

kast på godt 5%. 

Rixdorfer Str. 3-13, Noellstrasse 1-6,  Køln  

For to år siden søgte vi om byggetilladelse til at 

opføre 1.500 m2  tagboliger.  

Vi afventer stadig byggetilladelsen, som vi håber 

kommer inden længe. Den lange sagsbehand-

lingstid skal dog ses i lyset af, at Køln er nr. 2 på 

listen over tyske byer, der er længst tid om at 

give byggetilladelser.   

Dieselstrasse 23-25/Daimlerstr., Wiesbaden 

Ejendommen på Dieselstrasse består af tre bolig-

blokke – alle med fladt tag med papbelægning –

og der har gennem de senere år været udført  

mindre reparationsarbejder på ejendommen. 

I 2017 rettede vi henvendelse til byens planlæg-

ningsafdeling med en ide om at opføre en ekstra 

etage på de tre boligblokke. 

Bestående ejendom - bygningerne med fladt tag med tagpap 

Ejendommen ligger i et område uden lokalplan. 

Derfor måtte vi først udarbejde et beslutnings-

grundlag for byplanafdelingen til vurdering af, om 

en ekstra etage på ejendommene kunne indpas-

ses i lokalområdet. 

Vi opnåede kommunens tilslutning til ideen, og vi 

har nu en byggetilladelse til at opføre 650 m2  

boligareal med tagterrasse til boligerne. 

Vi forventer, at kunne påbegynde byggearbej-

derne denne sommer –  med en estimeret bygge-

tid på 16 måneder. 

Byggeudgiften er kalkuleret til 1,6 mio. EUR med 

et forventet et afkast på 6%. 

Bygningerne trænger derudover til en facadesa-

nering samt renovering af altangange, herunder 

ny front, nye indgangspartier og opfriskning af 

trapperum, ligesom de grønne områder sluttelig 

skal anlægges på ny.  

 

Illustration af den ombyggede ejendom med tagboliger og ter-

rasser   

Endelig vurderer vi i øjeblikket muligheden for at 

forøge bredden på de eksisterende altaner, idet 

disse er meget små.   

Sinziger Strasse 9-11, Køln 

Ejendommen på Sinziger Strasse, består af 28 

lejligheder fordelt på 2.644 m2. 

Vi har sendt byggeandragende om opførelse af 

to tilbygninger med 8 lejligheder i hver – i alt en 

tilbygning i størrelsesordenen 1.000 m2.  

Samtidig med opførelsen af de nye tilbygninger 

planlægger vi isolering af det eksisterende hus, 

der er opført i 1971 i syv etager. 

 

 

 

 



Nyhedsbrev  Tyske ejendomsfonde 
Marts 2019 
 

 11 

Core German Residential II 

(CGR II)  

 

Regnskab for 2018 

Ejendomsselskabet Core German Residential II 

gav i 2018 endnu et godt resultat på 31,3 mio. 

EUR, svarende til en forrentning af egenkapitalen 

primo på 16,2% og et afkast på af den oprindeligt 

investerede kapital på 43,2%.    

 
 
Lejeindtægterne udgjorde 18,1 mio. EUR i 218 
mod 17,3 mio. EUR i 2017, hvilket er en stigning 
på 4,6%.   

Det ordinær resultat før værdireguleringer blev 

8,3 mio. EUR mod 8,0 mio. EUR i 2017. Det ordi-

nær resultat er imidlertid 0,2 mio. EUR mindre 

end budgetteret, hvilket primært skyldes lidt la-

vere lejeindtægter. 

Værdiansættelse af ejendomme  

Årets værdiregulering af ejendomme udgør 28,7 

mio. EUR, svarende til en stigning på 6,3% af 

ejendommene i porteføljen. Den samlede ejen-

domsportefølje er herefter værdiansat til 468 mio. 

EUR.  

Udbytte 

I investoraktieselskaberne har bestyrelserne ind-

stillet et udbytte på 3.400 DKK pr. aktie for inve-

storaktieselskaberne Nr. I og III, 3.450 DKK  

pr. aktie for investoraktieselskab Nr. II og for  

investoraktieselskaberne  Nr. V, VI og VII indstil-

les et 3.500 på DKK pr. aktie.   

Udvikling i aktiekursen

 

Lån 

Selskabets låneportefølje består af Euribor 3 

mdr. obligationer, hvor renten fastsættes hvert 

kvartal. Renten på obligationslånet er 0. 

Hertil kommer bidrag til Nykredit og renteafdæk-

ning. 

Den samlede renteafdækning består pr. 31.  

december 2018 af renteswaps for EUR 110 mio., 

svarende til 56% af Ejendomsselskabets variable 

Euribor-lån. Renteafdækningen via renteswaps 

sker til en årlig rente inkl. bidrag på 2,5% gæl-

dende for en periode på godt 6 år.  

 
Det urealiserede nettotab på Ejendomsselska-

bets renteafdækning udgjorde pr. 31. december 

2018 EUR 7,6 mio. (2017: EUR 6,9 mio.). Stig-

ningen er sket på grund af et rentefald, og effek-

ten af faldet i renterne overstiger effekten af løbe-

tidsforkortelsen. 

 

I takt med at den gennemsnitlige belåningsgrad 

falder, er selskabets risiko for at lide rentedøden 

naturligvis mindre. Dette taler for ikke at foretage 

yderligere renteafdækning. 

 

Forventninger til 2019 

Fokus vil i 2019 fortsat være at udvikle ejen-

domsporteføljen gennem køb af nye ejendomme, 

ny- og ombygninger samt moderniseringer.  

 

Resultatopgørelse for Core German Residential II KAS

Mio. EUR 2019 2017

Budget Regnskab Budget Regnskab

Lejeindtægter 19,2 18,1 18,3 17,3

Vedligeholdelse -1,5 -1,6 -1,5 -1,5

Tab på leje -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

Driftsomkostninger i øvrigt -1,6 -1,5 -1,6 -1,5

Administrationsomkostninger -2,8 -2,6 -2,6 -2,2

Overskud før renter 13,2 12,2 12,5 11,9

Finansielle poster - netto -2,8 -3,9 -4,0 -3,9

Ordinært resultat 10,4 8,3 8,5 8,0

i % af investeret kapital 14,3% 11,5% 11,8% 11,0%

i % af egenkapital primo 4,8% 4,3% 4,4% 5,8%

Værdiregulering ejendomme mv.* 0,1 28,7 0,1 61,3

Resultat før skat 10,5 37,0 8,6 69,3

Tysk selskabsskat -1,7 -5,7 -1,4 -10,9

Resultat 8,8 31,3 7,2 58,4

i % af investeret kapital 43,2% 80,7%

i % af egenkapital primo 16,2% 42,3%

2018

* Der er ikke indregnet værdireguleringen i budgettet for 2019. Dette foretages kun i forbindelse 

med aflæggelse af årsregnskabet.

Core German Residential II - investorselskaber

2017

Vejledende aktiekurs i DKK 

(gennemsnit**)
133.003

Afkast i %*** 44,8%

2018

** Aktiekursene for de forskellige investoraktieselskaber varierer med +/- DKK 100 pga. 

individuelle forhold. Der er derfor her anvendt et gennemsnit.

*** Tallene viser det samlede afkast for perioden inkl. udbetalt udbytte. 

147.690

16,3%
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Vi ser fortsat positivt på 2019 og forventer et re-

sultat før dagsværdireguleringer og skat i  

niveauet EUR 10 – 10,5 mio. Dette svarer til 

4,6% - 4,9% af egenkapitalen. 

 

Nyt om ejendomsporteføljen 

2018 har budt på en række store byggeprojekter, 

hvoraf flere har strakt sig over flere år.   

Herudover nåede vi at renovere og modernisere 

49 lejligheder i varierende grad for 828.500 EUR, 

svarende til 16.900 EUR pr. lejlighed.  

Woltmannstrasse 16, Hamborg 

Den nyopførte ejendom på Woltmannstrasse blev 

afleveret i august 2018, og lejlighederne er alle 

udlejet. 

Langestrasse 15/Rechneigraben, Frankfurt 

I sommeren 2018 blev vi færdige med byggesa-

gen i Langestrasse 15 i Frankfurt. 

Ud over opførelsen af to ekstra etager, omfattede 

byggesagen også isolering af facade, udskiftning 

af ejendommens vinduer og renovering af eksi-

sterende faldstammer, vand- og varmeledninger 

samt renovering af facaden i stueetagen, der hu-

ser tre erhvervslejere.  

Langestrasse 15 er den første etape af et større 

projekt omfattende to ekstra etager på i alt fire 

ejendomme:   

 Langestrasse 15,  

2 etager med i alt 4 boliger; ca. 400 m2 bolig, 

som nu er færdig 

 Rechneigraben 1,  

2 etager med i alt 6 boliger; 450 m2 bolig 

 Rechneigraben 3-5,  

2 etager med i alt 8 boliger; 600 m2 bolig 

 Schützenstrasse 14, 

2 etager med i alt 4 boliger; 400 m2 bolig  

Byggeriet omfatter en samlet tilvækst på 22 boli-

ger og en samlet tilvækst i boligareal på forvente-

ligt ca. 1850 m2
. 

 

 

Langestrasse 15 nu med to ekstra etager  

P-kælderen er indrettet med i alt 29 p-pladser, og 

vi forventer en månedsleje på 120 EUR. Udgifter 

til p-kælder og haveareal er ca. 950.000 EUR, 

hvilket giver et afkast på ca. 4,5%. 

Ny anlagt haveanlæg – som snart vokser sig grønt  

Boligerne er alle lejet ud til en gennemsnitsleje 

på EUR 15,5 pr m2. 

Investeringen på de nye boliger blev 850.000 

EUR med et afkast på 8.7%.  
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Ny p-kæler indrettet med 29 p-pladser  

Ved udgangen af 2018 gav byplanafdelingen en-

delig tilladelse til, at vi kunne indsende byggean-

dragende på de næste etaper.  

Det har ikke været muligt tidligere at indsende 

byggeandragender, da kvoten for boliger i områ-

det allerede var fuldt udnyttet, hvorfor der – i 

følge den gældende lokalplan – ikke kunne gives 

tilladelse til at opføre yderligere boliger. 

Lokalplanen, der gælder for et større byområde, 

har vi som sådan ikke haft mulighed for at på-

virke; men efter 5 års venten, blæser der nye 

vinde.  

Vi er således nu blevet bedt om at ansøge i eta-

per, og et byggeandragende for Rechneigraben 

3-5 er netop indsendt. De resterende byggean-

dragender vil følge inden for de næste måneder. 

I Rechneigraben 3 skal fire af de nye boliger efter 

krav fra byen opføres som støttede boliger med 

en – for området – relativt lav månedsleje. 

Den samlede investering for etablering at de re-

sterende 1.450 m2 boligareal forventes at ligge 

på 4 mio. EUR med et forventet afkast på 5%. 

Vi planlægger samtidig at renovere de eksiste-

rende facader samt evt. at udskifte vinduerne og 

udvide de nuværende altaner.   

Servatiusstrasse 69-71, Køln 

Det omfattende byggeri på Servatiusstrasse, som 

blev omtalt i sidste nyhedsbrev, herunder facade-

renoveringen og isolering af højhuset, er nu fær-

digt.   

I fortsættelse heraf har vi nu indsendt principan-

søgning om udbygning af den del af ejendom-

men, som huser et hotel – samt tilladelse til at 

udnytte p-pladsen over for ejendommen til værk-

sted mv. 

Projekter i 2019 
2019 byder i lighed med de forrige år på en 

række nye projekter, som også her for en dels 

vedkommende strækker sig ud over 2019.     

Vossstrasse 17, Hannover 

Ejendommen på Vossstrasse er en centralt og 

velbeliggende ejendom med i alt 20 etværelses 

lejligheder, som skal totalrenoveres i 2019.  

Et værelses lejligheder konverteres til pendlerboliger 

15 ud af 20 lejligheder står nu tomme, og vi plan-

lægger at begynde den indvendige nedrivning i 

marts 2019. Vi forventer, at de øvrige lejere her-

efter vælger at fraflytte deres lejemål.  

De små etværelses lejligheder bliver konverteret   

til semi-møblerede business-lejligheder målrettet 

vellønnede pendlere.  

Herudover er det planlagt at udvide ejendommen 

med en taglejlighed på 72 m2.  

Heildelberger Strasse 20, Frankfurt  

Ejendommen, som er centralt beliggende, er  

generelt lidt ”træt”. Lejlighederne er løbende  

renoveret, men ejendommen får nu et face-lift.  

Vi skifter vinduer, renoverer trapper og etablerer 

gårdhave, og lejlighederne ombygges også her til 

pendlerlejligheder. 
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Füllenbacherstrasse 2, Düsseldorf 

Ejendommen på Füllenbacherstrasse er en arki-

tektonisk perle opført af den i Tyskland kendte ar-

kitekt Schneider Esleben, som i ejendommen 

også opførte en penthouse lejlighed til eget brug. 

Ejendommen var et af de første højhuse i beton 

bygget i Düsseldorf i 1964. Og mange af lejlighe-

der har flot udsigt til Rhinen. 

En del af ejendommen har indtil fornyligt været 

udlejet til en lokal tekstilkendis – som er gået 

konkurs, og som nu er fraflyttet ejendommen. 

Stueetagen er derfor blevet ledig og kan nu om-

bygges til bolig.  

I ejendommen på Füllenbacherstrasse ombygges stueetagen  

Vi planlæger at opføre fire identiske lejligheder 

med åbne, gennembrudte rum og dejligt lysind-

fald – alle med eget havestykke.   

 

Stueetagen ombygges til fire lyse lejligheder - alle med have  

En anvendelig kælder, opført ved siden af ejen-

dommen, husede tidligere en svømmehal.  

Vi undersøger aktuelt, om den højloftede kælder 

med ovenlysvinduer kan konverteres til show-

room – eller om vi kan opnå tilladelse til at opføre 

en mindre, toetages ejendom på arealet i stedet 

for.   

Eichenkreutzstrasse 8-10, Düsseldorf 

Ejendommen på Eichenkreutzrstrasse  er udlejet 

med en binding på 10 år, og fungerer i dag som 

socialt boligbyggeri.  

Den nuværende kontrakt er opsagt, men bindin-

gen, der følger belåningen, som blev givet til op-

førelse af socialt boligbyggeri, udløber først om 

10 år, hvorefter vi kan disponere og planlægge 

mere frit.  

 

Plantegning for tilførsel af ny ejendom  

Vi undersøger herudover, om det er muligt at op-

føre en tilbygning i gårdarealet til den eksiste-

rende ejendom på 500 m2.   

Tværsnit af ny ejendom  
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Yderligere information 

Ønsker du yderligere information end den, du  

finder i nyhedsbrevet, er du velkommen til at 

kontakte adm. direktør Niels Lorentz Nielsen eller 

direktør John Fisker Bødker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udbyder og forvalter af  

unoterede ejendomsfonde 

Core Property Management P/S 

Axeltorv 2N, 4. 

1609 København V 

Telefon 33 18 84 40 

E-mail: info@coreproperty.dk 

wwww.coreproperty.dk 


