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NewCap Holding A/S – Årsrapport for 2014 
 
 
Selskabets årsrapport for 2014 offentliggøres hermed. 
 
Årets resultat 
 
Årets EBTDA udgør DKK 23 mio. mod DKK 3 mio. i 2013, hvilket er tilfredsstilende og i den øvre ende af de 
udmeldte forventninger til året.  
 
Årets resultat før skat 2014 udgør DKK 4 mio. mod DKK -17 mio. i 2013.  
 
Vurderet i forhold til 2013 er årets resultat negativt påvirket af bortfald af fakturering af PPM-rådgivningsgebyr. 
Til gengæld var 2013 negativt påvirket af omkostninger til indgåelse af forlig med Finansiel Stabilitet A/S. 
Samlet er EBTDA forbedret med DKK 20 mio. i forhold til 2013. 
 
Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udviser som forventet et fald 2014 i forhold til 2013 som følge af 
det i 2013 besluttede bortfald af fakturering af rådgivningshonorar ved omlægning af forretningsmodellen i de 
svenske forretningsområde.  
 
2014 har været et positivt år og der er arbejdet hårdt for at styrke markedspositionen og konkurrencekraften 
under de givne vilkår. 2014 er præget af mange aktiviteter: 
 

• Afvikling af gæld optaget af moderselskabet til betaling af forlig indgået i 2013. Koncernen har således 
ingen rentebærende gæld 

• Udvikling og salg af grund på Nørrebro i København med fortjeneste 
• Gode forvaltningsresultater for Monyx Strategifonde, herunder i forhold til fastlagte referencer 
• Omlægning af tidligere fond-i-fond løsninger til direkte forvaltning i egne fonde 
• Styrkelse af relationen til forsikringsmæglerkæden Hjerta og øvrige samarbejdspartnere 
• Styrkelse af ledelse og organisation, herunder tiltrædelse af ny direktør i Monyx 
• Styrkelse af compliance og risikokontrol 
• Ophør af markedsføring af PPM pension via telemarketing 
• Reduktion og omlægning af telemarketing til salg af forsikringsprodukter 
• Udvikling af nye tilbud om opsparing til privatkunder. 

 
Koncernens egenkapital udgør ultimo 2014 DKK 349 (357) mio., svarende til en soliditet på 73% (67%). 
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Udvikling i kapital under forvaltning (AUM) 
Den samlede forvaltede kapital er i 2014 øget med 13% til 28,6 mia. SEK (25,4 mia. SEK). Væksten er et 
resultat af nye indskud på eksisterende aftaler samt positive forvaltningsresultater. Af den samlede AUM er 
ca. SEK mia. 17,5 (15,3) AUM der indgår i det svenske PPM-pensionssystem 

 
Fokus og forventninger til 2015 
Monyx fortsætter med at tilbyde interessante og konkurrencedygtige services og produkter til koncernens 
kunder. Fokus er at øge kundeværdien og satse på tilvækst indenfor forvaltningen og på nye 
konkurrencedygtige forsikringsprodukter. 
 
Ved slutningen af 2014 er reelt alle fond i fond mandater konverteret ind i egne fonde, hvilke forventes at have 
en positiv indvirkning på resultatudviklingen. Endvidere forventes de nye tilbud omkring forsikringsløsninger til 
eksisterende at bidrage positivt. 
 
I slutningen af 2014 annoncerede pensionsmyndigheden at de indfører en ny rabatmodel for PPM pension, 
hvilket kommer til at medføre forøgede rabatbetalinger.  
 
Fokus i 2015 er fortsat: 
 

• Konsolidering, effektivisering, optimering og videreudvikling af de svenske forretningsområder, 
herunder styrkelse af distribution og evne til at levere konkurrencedygtigt afkast af forvaltning af 
kundernes opsparing 

• Styrkelse af koncernens vækst 

• Effektivisering og optimering af Koncernens indtjening 

 
På baggrund af den realiserede udvikling og fokus i 2015 forventes et EBTDA på ca. DKK 14-22 mio. for 
Koncernen. 
 
 
For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2014. 
 
For yderligere information kan henvendelse rettes til direktør Peter Steen Christensen. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Peter Steen Christensen  
Direktør og bestyrelsesmedlem  
 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
 
Peter Steen Christensen  
Telefon: + 45 23 70 58 85 
E-mail: info@newcap.dk 


