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Regnskabet for 4. kvartal 2018 er generelt solidt, men indtjeningen er under forventningen.
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Hovedtræk fra 4. kvartalsregnskabet. Samme kvartal 2017 i parentes:
Samlede indtægter DKK 2.174 mio. (DKK 2.018 mio.)
Ne+oresultat, koncern DKK 65 mio. (DKK 110 mio.)
Indtjeningen i 4. kvartal er lavere end forventet, fordi indtægterne fra skadesforsikringsområdet i kvartalet endnu engang er nega1vt påvirket af vejrskade-erstatninger samt Alpha
Insurances konkurs.
For 2019 forventes et overskud før skat på DKK 550-600 mio. En Combined Ra1o på niveauet
91-91. Forventningerne er eksklusiv aﬂøbsgevinster.
I forbindelse med aﬂæggelsen af det samlede årsregnskab udtaler CEO Søren Boe Mortensen:
”Alm. Brand kunne notere sig højere indtægter i 2018, men alligevel skrumpede bundlinjen.”
Administrerende direktør Søren Boe Mortensen fortæller, at det særligt er et nega1vt investeringsresultat, som har ramt koncernen. ”2018 har ikke været et jubelår for investeringer i noget som helst – hverken ak1er eller obliga1oner. Det sæ+er sig i alle forretningsområder,”
lyder det fra direktøren, e=er at koncernen 1rsdag har aﬂagt regnskab for 2018. ”På skadesforsikring er vi cirka 145 mio. kr. dårligere på investeringsresultatet, mens vi i banken snakker
direkte eﬀekter på omkring 60 mio. kr. og manglende indtægter på handelsområdet på 30-40
mio. kr. – Så på investeringsmarkedet er vi med direkte og indirekte påvirkning omkring 250
mio. kr. lavere. Der er ﬂere elementer, men hvis man tager det afgørende, som ﬂy+er resultatet, er det dét,” siger Søren Boe Mortensen.
Forsikringskoncernens samlede indtægter voksede i 2018 1l 8608 mio. kr. fra 7773 mio. kr.
året før. Resultatet før skat endte på 724 mio. kr. mod 1023 mio. kr. i 2017. Det var dog højere
end forventningen om et resultat på 500-600 mio. kr. ved indgangen 1l året, og Søren Boe
Mortensen er da også – trods modvind – 1lfreds med resultatet, der særligt skyldes færre
vejrligsskader. ”Vi regner al1d med et par storme og skybrud, og det har bare været et år uden
de store vejrbegivenheder. Det er primært det, der bærer et bedre resultat end udgangspunktet,” fortæller direktøren. Mens der er 1lfredshed at spore hos Alm. Brand over resultaterne
på både forsikrings- og pensionsområdet, så er sammensætningen af resultatet i bankområdet
ikke 1lfredss1llende. Søren Boe Mortensen fortæller, at forventningerne var en fornu=ig basisindtjening og lidt 1lbageførsler på nedskrivninger. Førstnævnte er dog endt betydeligt ringere end ventet af to årsager: ”For det første på grund af investeringsmarkedernes påvirkninger,
som direkte påvirker os gennem vores beholdning af obliga1oner. For det andet fordi vores
handelsindtægter, hvor vi handler for kunderne, er markant lavere end vanligt. Det hænger
sammen med de forfærdelige investeringsmarkeder, hvor kunderne kryber i skjul,” forklarer
han.

Finanskalender:

Vi fastholder vores købsanbefaling med kursmål 67,00 på 12-18 måneders sigt, da vi forventer
at skader og erstatninger, som i 2018, ikke vil komme i 1lsvarende grad i 2019. Derfor vil Alm.
Brand fortsat 1lbageføre aﬂøbsgevinster og vise s1gende overskud, hvorfor selskabet fortsat
vil udlodde gode udby+er og igangsæ+e ak1e1lbagekøbsprogrammer.
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• At bankens landbrugseksponering er

• At landbrugskrisen blusser op igen, og priser-

Selskabets ledelse:
Jørgen H. Mikkelsen, Bestyrelsesformand
Søren Boe Mortensen, CEO
Anne Me+e Barfod, CFO

stabiliseret og ikke er tabsgivende men
begynder at bidrage til bankens indtjening.

• At den høje udbyttebetaling samt et

aktietilbagekøbsprogram opretholdes.

ne på landbrugets råvarer atter falder med
øget tab til følge.

• At combined ratio vil stige og ligge over de

sammenlignelige forsikringsselskaber i Danmark.

• Sund organisk vækst, da midler returne- • Konkurrence fra udlandet på det danske marres til aktionærerne via udbytte/
aktietilbagekøb.

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

ked.

Selskabsprofil
Alm. Brand A/S-koncernen er en dansk ﬁnansiel koncern bestående af et børsnoteret holdingselskab, hvorunder der er en
række da+erselskaber. Koncernen driver virksomhed inden for skadesforsikring, bankvirksomhed samt livs- og pensionsforsikring, ligesom der drives investeringsvirksomhed som led i den primære dri=sak1vitet.

Forretningsmodel og strategi
Alm. Brand ønsker, at kunderne kan få dækket alle deres ﬁnansielle behov ét og samme sted. Sam1dig skal de udbudte produkter og services være af høj kvalitet. Med udgangspunkt i visionen ”Vi tager hånd om vore kunder” ønsker Alm. Brand at
sikre høj kunde1lfredshed.
Alm. Brand distribuerer sine produkter via en række fælles kanaler på tværs af forretningsområderne. De+e understø+er
krydssalgsstrategien og den samlede servicering af kunden.
Koncernen er opdelt i fem geograﬁske regioner med hver sin direktør, der har det samlede kundeansvar. Distribu1onen sker
blandt andet via 25 ﬁlialer/bu1kker fordelt over hele landet. Salg og service understø+es endvidere af centrale kundeservicecentre og via koncernens hjemmeside. Det samlede salgskorps er på ca. 560 medarbejdere – heraf 260 assurandører. Endelig
understø+es hele landet af stabsfunk1onerne på hovedkontoret i København.
Også i salgs- og serviceprocessen møder kunden én samlet koncern. Således vil rådgiveren, såfremt kunden ønsker det, kunne
se kundens samlede engagement i Alm. Brand.
Markedsføring af koncernens produkter og servicer sker på den fælles plaGorm.
Investeringer
Alm. Brand-koncernen følger en konserva1v investeringsstrategi for sine tre forretningsområder. Der investeres primært i danske stats- og realkreditobliga1oner.

De makrofaktorer, som driver Alm. Brands værdi, er:
♦ Øget 1lgang af lønsomme helkundeforhold med udgangspunkt i koncernens produktpale+e.
♦ At landbrugseksponeringen fortsat vil udgøre en mindre del af bankens udlånseksponering.
♦ At selskabet fortsat kan 1lbageføre hensæ+elser 1l skader.

De virksomhedsspeciﬁkke faktorer, som driver Alm. Brands værdi, er:
♦ Fortsat lav combined ra1o på forsikringsdelen.
♦ Posi1v og lønsom fremgang for bankdelen e=er købet af Saxo Privatbank.

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

De+e materiale henvender sig 1l Danske Andelskassers Banks kunder og må
ikke uden Danske Andelskassers Banks udtrykkelige samtykke oﬀentliggøres
eller distribueres videre.
Materialet er udarbejdet på grundlag af informa1oner fra kilder, som Danske
}Andelskassers Bank ﬁnder troværdige.
Danske Andelskassers Bank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt e=erfølgende ændrede forudsæt-

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

ninger.
Anbefalinger i materialet er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene
danne grundlag for investerigsbeslutninger. Danske Andelskassers Bank fraskriver sig
ethvert ansvar for tab, der må+e have direkte eller indirekte sammenhæng med disposi1oner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i materialet. Banken eller
dens ansa+e kan besidde ﬁnansielle instrumenter omhandlet i materialet.

