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Årsregnskabsmeddelelse – 2017 var et investerings- og udviklingsår - Resultat i 
tråd med af de udmeldte forventninger 
 
NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed. 
 
NewCap Holdings 2017 resultat er i tråd med de seneste udmeldte forventninger. Årets 
driftsresultat er negativ som følge af en stor investering i koncernens distribution og 
udvikling af rådgivningsplatform. Driftsresultat blev et underskud på DKK 12,8 mio. mod 
et overskud på DKK 32,9 mio. i 2016. De bestående forretningsaktiviteter i Sverige kunne 
ikke fortsætte den positive udvikling fra 2016 som følge af prisreduktioner og betydelige 
investeringer i udvikling, bl.a. som følge af nye regulatoriske rammebetingelser fra 2018. 
 
Ultimo 2017 havde koncernen SEK 33,5 mia. under direkte forvaltning, en stigning på 
6% sammenlignet med 2016. 
 
 
Finansielle highlights 2017 
 

• Årets driftsresultat blev på DKK -12,8 mio., en tilbagegang på DKK 45,7 mio. fra 
DKK 32,9 mio. i 2016. Den negative udvikling kan primært henføres til den 
betydelige investering i de erhvervede aktiviteter i iZave, men skyldes også 
faldende indtægter fra forvaltning som følge prisreduktioner og -tilpasninger, 
samt betydelige investeringer i det fremadrettede produktudbud 
 

• Driftsresultatet er inklusive restruktureringsomkostninger, ca. DKK 9,1 mio. i 
forbindelse med restrukturering af de i 2016 erhvervede aktiviteter i iZave 

 

• Nettoindtægter steg i 2017 til DKK 213,2 mio. (188,2) i forlængelse af de tilkøbte 
aktiviteter nu er fuldt indregnet for et helt år. 

 

• Resultatet før skat blev DKK -51,3 mio. (0,9). 
 

• Årets resultat efter skat blev på DKK -50,0 mio. (-5,3). 
 

• Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 303,8 mio. (365,2). 
 
 
Forventninger til 2018 
Ledelsens forventninger til 2018 er et positivt driftsresultat i niveauet DKK 20-32 mio. 
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Udvikling af Hjerta brandet som en samlet aktør 
Alle koncernens rådgivnings- og forsikringsformidlingsaktiviteter er nu samlet under 
brandet Hjerta. Dette er grundlaget for den fremadrettede udvikling og positionering af 
koncernen som en førende integreret aktør på det svenske marked. Udviklingen af 
Hjerta til en samlet organisation under et brand og en forretningsmodel, er et centralt 
punkt i mødet med kunderne. Fondaktiviteterne er samlet under Monyx brandet. 
 
Koncernen har i 2017 udvidet og styrket produktudbuddet til kunder og tilknyttede 
forsikringsmæglere, herunder integreret nye regulatoriske forhold fra MiFID2 og IDD, 
og vil under Hjerta brandet være en af de 3 største aktører på det svenske marked 
indenfor rådgivning, forsikringsformidling og opsparing. Det forventes herigennem, at 
koncernen gennem de kommende år kan styrke og øge koncernens indtjening og 
kundetilgang. 
 
 
For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2017, 
som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
NewCap Holding A/S 
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