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Foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2020 
 
Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 3. kvartal 2020. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige 
opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv. 
 
Ledelsen forventer, at resultatet for 3. kvartal 2020 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive 
DKK 6,3 mio. Det forventede resultat følger budgettet. Resultatet før kurs- og værdireguleringer og skat 
(EBVAT) forventes dermed at blive DKK 18,0 mio. for perioden 1. januar til 30. september 2020. Forvent-
ningerne til årets EBVAT på DKK 22,5-24,0 mio. fastholdes.  
 
Selskabet har ikke foretaget yderligere tabshensættelser i 3. kvartal. De af selskabets erhvervslejere, som 
har oplevet en lavere forretningsmæssig aktivitet grundet COVID-19 har fået udbetalt støttemidler til dæk-
ning af blandt andet husleje.  
 
Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 0,5 mio. for 3. kvartal og på DKK 
2,7 mio. for perioden 1. januar til 30. september. Værdireguleringerne er et resultat af en højere leje ved 
inddragelse af nye arealer og genforhandling af visse erhvervslejekontrakter. En ekstern valuar har netop 
vurderet en tredjedel af ejendommene. De nye vurderinger understøtter selskabets optagede regnskabs-
værdier. 
 
Berlin er genåbnet igen, men ligesom store dele af Danmark oplever også den tyske hovedstad nye smitte-
udbrud og deraf restriktioner samt ændret adfærd, som har indflydelse på forretningsaktiviteten hos selska-
bets erhvervslejere. Ledelsen mener derfor, at der resten af året er usikkerhed forbundet med at vurdere, 
om COVID-19 på sigt kan få tomgangen til at stige i nogle af selskabets erhvervslejemål og derved påvirke 
EBVAT. Det er for eksempel ikke muligt at vurdere eventuelle langtidseffekter af nedlukningen. Selskabet er 
i tæt kontakt med lejerne og oplever ikke indikationer herpå. Den tyske regering har fornyelig vedtaget nye 
støtteordninger, med henblik på, også at hjælpe erhvervslivet igennem årets sidste måneder. EgnsINVEST 
Ejendomme Tyskland A/S opfordrer fortsat erhvervslejerne til at søge midlerne. 
 
De endelige tal for 3. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 26. november 2020. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S 
  
Certified Adviser er: Clearwater International K/S 
  
Kontakt vedrørende ovenstående kan rettes til: 
 
Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 7625 0154, us@egnsinvest.dk 
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