
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND 
FORMANDENS BERETNING FOR 2019 
VED GENERALFORSAMLINGEN DEN 26. MARTS 2020 

Velkommen 

Velkommen til den årlige ordinære generalforsamling i Ejendomsselskabet Nordtyskland. 

Vi håber på investorernes forståelse for at vi på grund af coronasituationen må holde 

generalforsamlingen som telefonmøde. Revisionen fra PwC er også tilstede på telefon. 

Velkommen til alle. På grund af mødeformen, har vi ikke slides til understøtning af min 

beretning, men må henvise til de udsendte årsrapporter. 

Året 2019 har været et godt år for Ejendomsselskabet, omend ikke så godt som 2018. 

Men det havde også været næsten for godt.  

Vi har igen haft en god ordinær drift, moderate værdistigninger og endnu en gang 

swaptab, der har trukket NAV-værdien ned. 

Årets resultat blev 40m EUR mod 63m EUR i 2018, hvilket svarer til et afkast på 8,1% målt 

på egenkapitalen i Kommanditaktieselskabet.  

Årets skat udgør 7,6m EUR, således at resultatet efter skat udgør nævnte 40m EUR eller 

7,5% målt på egenkapitalen. 

Det betragter bestyrelsen som et fornuftigt afkast. 

Jeg hæfter mig altid først og fremmest ved den ordinære drift; det er jo den drift vi skal 

leve af den dag værdistigninger holder op, og det er den drift, der skal sikre, at vi kan 

udbetale udbytte til aktionærerne, selvom der skulle komme lidt negative værdi-
reguleringer en dag. 

Lejen er steget med 1m EUR svarende til godt 2,8% på trods af et omfattende 

bygningsprogram, der betyder lejligheder må stå tomme. 

I nogle byer har vi haft rigtigt pæne lejestigninger – der også betyder at vores tyske 

administratorer får en pæn bonus. 

De eksterne valuarer har vurderet ejendommene ultimo året. Det betyder en værdistigning 

på 2,6 pct., hvilket  afspejler udviklingen, der har været på det tyske ejendomsmarked. 

Valuarerne har prissat ejendommene til gennemsnitligt 25,9 gange lejen – men i flere byer 

handler man ejendomme omkring 30 gange lejen. 
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Selskabets balance udgør ved udgangen af 2019 1.096.607m EUR, og egenkapitalen 

udgør 501.319m EUR. 

I balancen er afsat gæld på 33,3m EUR vedrørende renteswap. Der er ikke i de seneste år 

indgået nye renteswap, og der er ikke planer herom. 

Ejendomsselskabet har et meget stort nybygningsprogram med et par meget store 

projekter. 

Vi kan se, at også byggepriserne stiger i Tyskland. 

Bestyrelsen har derfor efter oplæg fra direktionen besluttet, at være tilbageholdende med 

at igangsætte nye store byggeprojekter indtil de nuværende store projekter nærmer sig sin 

afslutning.  

Det ordinære driftsoverskud er steget med 4,8% til 19,6m EUR, og skyldes primært 

faldende renteudgifter og en lidt bedre drift. 

For 2020 var forventningen ved bestyrelsens regnskabsaflæggelse at den ordinære ville 

udgøre knap 20m EUR.  

Efter bestyrelsen aflagde regnskab, er coronaepidemien brudt ud. Det betyder, at vi må 

forvente, at det bliver nødvendigt at give midlertidige rabatter til erhvervslejere, der har 

mistet indtægtsgrundlaget. Indtil videre er det få erhvervslejere der har henvendt sig, men 

dette billede vil nok ændre sig hvis Tyskland holder ”lukket” i længere tid. 

Pt. vurderer vi at det kan betyde lejetab op til niveauet 500.000 EUR hver måned 

coronaen raser.  

Det er endnu for tidligt at udtale sig om coronaens betydning før værdiansættelsen af 

selskabets ejendomme ved næste regnskabsaflæggelse. Men det har næppe en positiv 

effekt. 

Ejendomsselskabet Nordtyskland er ganske solidt funderet med en soliditetsgrad på 46% 

og belåningsgrad på 47%. Det gør, at bestyrelsen uændret på baggrund af det gode 

resultat og i lyset af det store investeringsprogram foreslår et udbytte på 3.500 DKK pr. 

aktie fra Ejendomsselskabet Nordtyskland.  

Det giver anledning til i de enkelte investorselskaber at foreslå følgende udbyttebetalinger 

i de enkelte aktieselskaber: Ejendomsselskabet Nordtyskland I,II,III,V,VI,VII,VIII og IX 

betaler 3.475 DKK og Ejendomsselskabet Nordtyskland IV 3.575 DKK pr. aktie. 

Bestyrelsesarbejdet  

Bestyrelsen i Ejendomsselskabet Nordtyskland har i det forløbne år bestået af: 

▪ Mogens Jørgensen

▪ Morten Jensen
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▪ René Møller

▪ Jan Henrik Willard

▪ Daniel Hedemann Nielsen, der afløste Ib Jansholt den 27.9.2019

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt 5 møder, og har desuden været på 

en 2-dages besigtigelsestur til Düsseldorf og Køln, hvor en del af selskabets bygge-
projekter blev besigtiget.

Desuden holder jeg før bestyrelsesmøderne og efter behov et forberedende møde med 

ledelsen. 

Bestyrelsen er i perioden fra sidste års generalforsamling til denne generalforsamling 

aflønnet med: 

• 188.000 DKK til formanden

• 94.000 DKK til bestyrelsesmedlemmerne

• I de 9 AS-selskaber er det samlede honorar 30.900 DKK for hvert af de tre

bestyrelsesmedlemmer.

• Derudover betales et honorar på 2.500 DKK til et ekstra bestyrelsesmedlem i AS

VIII.

Afslutning 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, selskabets ledelse og personale i Core Property for 

et godt samarbejde.  

Og så vil jeg igen tillade mig, at glædes over et godt eller fornuftigt resultat. 

Vi lever i mere usikre tider med handelskrige, flygtningekriser, coronavirus, klimafokus, 

faldende aktiekurser, faldende renter og lejepolitiske indgreb. 

Ejendomsselskabet Nordtyskland er et solidt selskab og heldigvis skal folk have noget at 

bo i – trods uroen – så jeg er fortrøstningsfuld med at selskabet kommer fornuftigt 

igennem disse urolige tider, som vi også gjorde igennem finanskrisen.  

Så vi vil fortsætte med, at udvikle ejendomsporteføljen i et tempo der er afstemt med 

byggepriser og ikke mindst markedssituationen. 

Hermed ordet videre til selskabets ledelse, der vil kommentere især markedssituationen i 

Tyskland. 




