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Alm. Brand – Delårsrapport for første kvartal 2017
Resultatet for årets første kvartal blev et overskud før skat på 272 mio.kr., hvilket er meget
tilfredsstillende. Forventningerne til resultatet for 2017 opjusteres med 150 mio.kr. til
mellem 600 og 700 mio.kr.
”Alm. Brands resultat for første kvartal blev igen betydeligt bedre end forventet, og det er meget
tilfredsstillende”, understreger Alm. Brands adm. direktør Søren Boe Mortensen og fortsætter:
”Alle vores tre forretningsområder udvikler sig positivt både med hensyn til resultaterne og
væksten. Samtidig kan vi se, at vi får flere nye kunder, og at kunderne bliver længere hos os,
hvilket jo er helt afgørende”, forklarer han.
”Det er både den generelle drift, investeringsresultatet, et godt vejrlig og afløbsgevinster, der
har bidraget til det flotte resultat”, siger Søren Boe Mortensen. ”Omvendt er vores omkostninger
lidt højere, hvilket er en følge af, at vi investerer betydeligt i vores nye strategi og dermed i
fremtiden”, slutter han.
•

Skadeforsikring leverede et meget tilfredsstillende resultat på 236 mio.kr. før skat, hvilket er bedre end
forventet. Combined Ratio blev på 84,4.
Resultatet steg 31 mio.kr. i forhold til i første kvartal 2016 og er positivt påvirket af et forbedret
investeringsresultat, færre vejrligsskader samt afløbsgevinster. Modsat var resultat påvirket af stigende
småskader og omkostninger.
Præmierne steg 1,8 % i forhold til i samme periode 2016. Væksten er bedre end forventet og er opnået i
et stærkt konkurrencepræget marked på både privat-og erhvervssegmentet. Ligeledes har antallet af
kunder, der forlader Alm. Brand, været lavere end forventet på begge segmenter.

•

Liv- og pensionsaktiviteterne gav et meget tilfredsstillende overskud på 34 mio.kr. før skat, hvilket er
bedre end forventet.
Pensionsindbetalingerne steg 15 % sammenlignet med samme periode i 2016. Stigningen ses især på de
garanterede produkter, hvor de løbende præmier steg 5 %, mens engangsindbetalingerne steg 33 %.
Udviklingen er tilfredsstillende og afspejler koncernens vækstambitioner.
Bonusgraden steg til 21,4 % i første kvartal og er på et meget tilfredsstillende niveau. Den høje
bonusgrad betyder, at Alm. Brand Liv og Pension fortsat kan tilbyde høje og konkurrencedygtige
depotrenter til kunderne.

•

Resultatet af bankens fremadrettede aktiviteter gav et tilfredsstillende overskud på 18 mio.kr., hvilket er
bedre end forventet.
Banken har over det sidste år fået godt 10 % flere Pluskunder. Ligeledes har der været en 7 % stigning i
udlånet på trods af en skærpet konkurrence i markedet på især nye udlån til private kunder. Samtidig er
porteføljen af formidlede Totalkreditlån øget med 1,1 mia.kr. til 7,7 mia.kr. Derudover har Leasing over
det sidste år haft en vækst på 28 %, ligesom Finansielle Markeder har fået flere kunder i perioden.

•

Resultatet af bankens aktiviteter under afvikling blev et underskud på 2 mio.kr. mod et overskud på 6
mio.kr. i samme periode i 2016. Det lavere resultat var udover nedskrivninger på 4 mio.kr drevet af en
fortsat nedbringelse af udlån.
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Forventninger
•
Forventningerne til årets resultat opjusteres med 150 mio.kr. til et overskud før skat på 600-700
mio.kr. Forventningerne til Skadeforsikring opjusteres med 125 mio.kr. til et overskud på 600
mio.kr., mens forventningerne til Liv og Pension opjusteres med 5 mio.kr. Forventningerne til
banken samt øvrige aktiviteter fastholdes.
Webcast og telekonference
Alm. Brand afholder webcast og telekonference torsdag den 18. maj 2017 kl. 10.00.
https://almbrand.eventcdn.net/2017Q1
Finansanalytikere kan deltage på telefon: danske analytikere: +45 3544 5583, US-analytikere: +1 855
269 2604 og andre internationale analytikere: +44 (0) 203 194 0544.
Kontakt
Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til: Adm. direktør Søren Boe
Mortensen på tlf.nr. 35 47 79 07 eller kommunikationsdirektør Susanne Biltoft på tlf.nr. 35 47 76 61.

