Forventninger for 2018 pr. 15. september 2018
A/S Interpart:
I forhold til forventningerne udmeldt pr. 09/01-2018 meddeles, at obligationsbeholdningen bliver nedbragt i det resterende regnskabsår.
Aktiebeholdningen fastholdes på eksisterende niveau. Udbyttebetalingen for regnskabsåret er fastsat til kr. 3 mill. I øvrigt fastholdes de tidligere
udmeldinger. Ved et nogenlunde uforandret kursniveau i forhold til dags dato forventes et årsresultat før skat i intervallet kr. 6 – 10 mill.

Alkama ApS:
Forventninger udmeldt pr. 09/01-2018 fastholdes, dog forventes obligationsbeholdningen fastholdt omtrent på niveau med årets begyndelse. Ved
nogenlunde uforandrede kurser i forhold til dags dato forventes et årsresultat før skat i niveaet kr. 7 – 11 mill.

Forventninger for 2018 pr. 09. januar 2018
A/S Interpart:
For regnskabsåret 2018 forventes, at fordelingen mellem aktier og obligationer vil blive svagt forrykket mod en lidt højere aktieandel end i det
forgangne regnskabsår idet, at det forventes, at de samlede aktiebeholdninger vil være svagt stigende, mens obligationsbeholdningen vil være
nærmest uforandret. De samlede modtagne aktieudbytter formodes svagt stigende, og de modtagne obligationsrenter antages at blive fastholdt på
nuværende niveau. De samlede finansieringsudgifter formodes at være stigende i 2018 grundet en forhøjet gearing af egenkapitalen, mens
renteniveauet på finansieringsudgifterne forventes fastholdt på nuværende niveau. Den ansvarlige kapital, der er indskudt i datterselskabet Alkama
ApS, forventes nedbragt. Der forventes en mindre stigning i administrationsudgifterne.
Nye investeringer i unoterede aktier antages ikke at komme i betragtning i det kommende regnskabsår ligesom, at investeringer udenfor de
regulerede aktie-og obligationsmarkeder heller ikke forventes at komme i betragtning.
Der udtrykkes ingen holdning til kursudviklingen på porteføljen, og der udtrykkes ingen forventninger til det samlede resultat i datterselskaber. Der
udmeldes derfor heller ingen forventninger til selskabets samlede resultat.

Estimater for 2018:
Modtagne aktieudbytter: DKK 1,0-1,3 mill.
Finansieringsudgifter: DKK 0,02-0,07 mill.
Administrationsudgifter: DKK 0,5-0,6 mill.

Modtagne obligationsrenter: DKK 0,3-0,4 mill.
Ansvarlig kapital i datterselskab: DKK 4-6 mill.
Udbyttebetaling for regnskabsåret 2017: DKK 2-3 mill.

Alkama ApS:
For regnskabsåret 2018 forventes, at fordelingen mellem aktier og obligationer vil blive forskudt således, at virksomhedsobligationer vil udgøre en
svagt stigende andel sammenholdt med det forgangne regnskabsår. Aktie- og obligationsbeholdningerne forventes at blive lettere forøget gennem
året. De samlede modtagne aktieudbytter formodes svagt stigende, og også de modtagne obligationsrenter forventes let forøgede. De samlede
finansieringsudgifter formodes at være stigende i 2018. Renteniveauet på selskabets valutalån i USD ses stigende i 2018, mens renteniveauet på
selskabets lån i andre valutaer ses nærmest uforandrede. Renteniveauet på selskabets finansiering i danske kroner skønnes uforandret. Den
ansvarlige kapital fra moderselskabet A/S Interpart forventes nedbragt i løbet af året. Administrationsudgifterne forventes stigende i regnskabsåret
blandt andet grundet forhøjede lønudgifter.
Det forventede omfang for brug af derivater i 2018 udmeldes ikke.
Der udtrykkes ingen holdning til kursudviklingen på porteføljen, og der udtrykkes derfor heller ingen forventninger til det samlede resultat.
Estimater for 2018:
Modtagne aktieudbytter: DKK 4,8-5,5 mill.
Finansieringsudgifter excl. ansvarlig kapital : DKK 0,6-0,9 mill.
Administrationsudgifter: DKK 0,9-1,1 mill.

Modtagne obligationsrenter: DKK 0,1-0,4 mill.
Ansvarlig kapital fra moderselskab: DKK 4-6 mill.
Udbyttebetaling for regnskabsåret 2017: DKK 0

