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Delårsrapport 1. halvår 2014 

Resume  

1. halvår 2014 
 H1: Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 64 (71) mio. 
 H1: EBTDA udgør DKK 7 (13) mio. 
 H1: Resultat før skat DKK -4 (2) mio. 

Halvårets resultat er i den øvre del af ledelsens forventninger og anses for tilfredsstillende. 

Koncernens resultater  
 Koncernen har realiseret en stigning i kapital under forvaltning (AUM) på ca. 13% siden 30. juni 2013, SEK 26,3 (23,3) 

mia.  

 Fokus i 1. halvår 2014 har været udvikling, tilpasning og styrkelse af distribution i de svenske forretningsområder, 
herunder særligt udvikling og tilpasning af tilbuddet til koncernens kunder med opsparing inden for den svenske PPM 
opsparing. Disse tiltag er foretaget samtidig med, at der i januar med tiltrædelse ultimo marts er foretaget ansættelse 
af ny administrerende direktør for de svenske forretningsaktiviteter. 

 Herudover har koncernen fortsat forenklingen af den danske selskabsstruktur m.v. 

NewCap’s svenske forretningsområder (Monyx) 
 De svenske forretningsområder har i 1. halvår 2014 realiseret et resultat (EBTDA) på knap DKK 14 (20) mio. Et fald 

der primært kan henføres til et fald i netto rente- og gebyrindtægter fra den i 2013 gennemførte ændring i fakturering 
til kunder, der delvis er modvirket af en stigning i indtjeningen på forvaltning som følge af en mere effektiv forvaltning 
af kapital, bl.a. ved at den investering der er foretaget i kapitalforvaltningsafdelingens kompetencer nu realiseres, og 
en fortsat gunstig udvikling i AUM m.v. Der er i 1. halvår realiseret netto rente- og gebyrindtægter på DKK 65 (71) mio. 
Resultat før skat udgør DKK 4 (9) mio.  

Øvrige forhold 
 NewCap Holding A/S har i 1. halvår aftalt en forlængelse af lån fra Driftsselskabet af 28. December 2001 A/S, således 

at dette løber frem til den 30. april 2015 med mulighed for månedsvise afdrag og indfrielse. Lånet er pr. 30. juni 2014 
nedbragt til DKK 14 mio. 

 Finansiel Stabilitet A/S har tidligere meddelt NewCap Holding A/S og dets datterselskab, CSV Invest ApS, at det 
tidligere varslede erstatningskrav på DKK 21 mio. med tillæg af renter og omkostninger, senest omtalt i selskabets 
årsrapport for 2013, note 31 om eventualforpligtelser, side 54, er frafaldet. Modparten overfor Finansiel Stabilitet A/S 
har efterfølgende ansøgt procesbevillingsnævnet om tredjeinstansbevilling om at indbringe sagen for højesteret. Der 
foreligger ikke en afgørelse herom endnu. NewCap har tidligere bestridt det rejste erstatningskrav. 

 Koncernen har udviklet et projekt om bebyggelse af selskabets ejendom på Tranevej i København, hvorefter grunden 
med projekt er sat til salg.  
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Forventninger til 2014 / Opjustering 
 Som oplyst i selskabets årsregnskab 2013 forventes for 2014 et EBTDA på ca. DKK 10-15 mio. for koncernen. Som 

følge af det realiserede resultat for 1. halvår 2014 og den positive markedsudvikling på kapital under forvaltning (AUM) 
opjusteres denne forventning til et EBTDA for 2014 til DKK 12-18. Forventningerne til årets EBTDA for 2014 er primært 
afhængig af udviklingen i AUM. 
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