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NewCap Holding A/S – Årsrapport for 2015 
 
 
Selskabets årsrapport for 2015 offentliggøres hermed. 
 
Årets resultat 
 
Årets EBTDA udgør DKK 24 mio. mod DKK 23 mio. i 2014, hvilket er tilfredsstillende og inden for den seneste 
udmeldte opjusterede forventning for året, offentliggjort i august 2015 i Koncernens halvårsrapport. 
 
Årets resultat før skat 2015 udgør DKK 2 mio. mod DKK 4 mio. i 2014.  
 
Vurderet i forhold til 2014 er årets EBTDA positivt påvirket af stigende indtægter fra kapitalforvaltning, salget 
af Skadesforsikringsafdelingen i dattervirksomheden Factor Insurance Brokers AB, og negativt påvirket af 
bortfald af fakturering af PPM-rådgivningsgebyr i 2013, der først har fuld effekt for regnskabsåret 2015. 
 
Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 139 (131) mio. Stigningen i nettoindtægter er primært 
begrundet i stigende indtægter fra forvaltning og indtægter fra tilkøbte virksomheder. 
 
2015 har således været et fornuftigt år, hvor Koncernens indtjening i det væsentlige er realiseret som forventet. 
Også 2015 har været præget af mange aktiviteter: 
 

• Opbygning og styrkelse af egen distribution gennem investering i uafhængige 
forsikringsmæglervirksomheder, hvor forsikringsmæglerne fortsat er medejere 

• Styrkelse af relationen til forsikringsmæglerkæden Hjerta og øvrige samarbejdspartnere 
• Fortsat styrkelse af Koncernens organisation, og compliance og risikokontrol funktioner 
• Reduktion og omlægning af telemarketing til salg af forsikringsprodukter 
• Frasalg af datterselskabet Factor Insurance Brokers skadesforsikringsafdeling 
• Forberedelse af mulige fremtidige ændringer i provisionsforhold som følge af implementering af Mifid 

II 
• Undersøgelser og sondering af muligheder for styrkelse af organisk vækst og muligheder for opkøb 
• Etablering af finansielt beredskab til brug for opkøb 

 
Der har været betydelig aktivitet vedrørende undersøgelse og sondering af muligheder for opkøb og vækst, 
og omkostninger er udgiftsført under personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger. 
 
Koncernens egenkapital udgør ultimo 2015 DKK 374 (349) mio., svarende til en soliditet på 69% (73%). 
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Udvikling i kapital under forvaltning (AUM) 
Monyx har ultimo 2015 i alt ca. SEK 28,2 mia (28,6) i kapital under forvaltning (AUM).  
 
Udvikling i rammer og målsætning 
Bestyrelsen i NewCap har gennem 2015 kunnet konstatere, at rammerne omkring Koncernens fortsatte 
udvikling kan komme under pres, primært inden for distribution via forsikringsmæglere, bl.a. som følge af et 
muligt provisionsforbud og at nogle af de store aktører foretager opkøb af større 
forsikringsmæglervirksomheder. Det er bestyrelsens opfattelse, at en organisk vækst alene ikke er tilstrækkelig 
for at sikre Koncernens fortsatte værdiskabelse, men at der er behov for til- og/eller opkøb både i 
distributionsleddet og også i virksomhedens samlede værdikæde. 
 
Bestyrelsen i NewCap foretager sammen med ledelsen i datterviksomheden Monyx Financial Group AB 
løbende sonderinger og undersøgelser om, hvordan distribution og den samlede kapital under forvaltning 
(AUM) kan øges og Koncernen har igangsat en række tiltag for at styrke Koncernen gennem til- og opkøb. 
 
Koncernen har på denne baggrund sat en ny langsigtet målsætning om at være en top 3 integreret aktør på 
det svenske marked for uvildige rådgivere, hvor kapitalforvaltning og rådgivning hænger sammen. 
 
Det er bestyrelsens fokus, at der kan skabes basis for og eksekveres en udvikling, der kan fremtidssikre 
Koncernens virksomhed, og skabe en betydelig vækst i AUM og Koncernens samlede EBTDA. 
 
Fokus og forventninger til 2016 
Fokus i 2016 er: 
 

• Styrkelse af Koncernens vækst, herunder undersøgelser og tiltag omkring muligheder for opkøb 

• Effektivisering og optimering af Koncernens indtjening 

 
Der forventes i 2016 et EBTDA på ca. DKK 20-30 mio. for Koncernen før fradrag af minoritetsandele. Denne 
forventning er eksklusiv indtjening fra tilkøb af nye virksomheder og omkostninger forbundet hermed. 
 
Denne forventning er bl.a. baseret på en samlet vækst i AUM på ca. 7%. inklusive indbetaling af præmier, 
nettotilgang fra nye kunder og markedstilvækst. 
 
 
For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2015. 
 
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 


